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'l'A'l'Ll SÖZLtH 1 t• 1 • l d ~·"k"h::-.~dA,. ••.• ,1 r ışa mese esı nası mey ana çı . ış·n iç yüz·· 
: Venizelos'un bir nutkun:ı 
nleıniştim. Yunan ba~vekilil H b • 
Yordu ki: · a erı 

·ıki (Milletler arasına, dünya kim verdi . ' ........... 
Gazi ve inkılabımız rı umumiyesine sulh fikri 

~Yrnak insani bir vazifedir. 
~ için her memeleket, bir 
~ ftan sulh teşkiliitına ehem
~et vermelidir, diğer taraf
~· devlet adamları sulh fikri
~ galebesi namına mesuliyet
ı Yüklenerek siyasi cesaret 
llsterınelidi r.) 
r \' anımdaki Lehli arkadaş: 
~()k doğnı, çok doğru ... " di
tdu. 

il. 'du arkadaşa demiştim ki: 
do: Venizelos hakikaten çok 
~ru söylüyor. İşte kendisi o 
~ .s~ttiği devlet adamlarından 
.. ,11~ır. Biliyorsunuz ki, Ttirki-
'it! ıle Yunanistan arasında se
~-~~denberi devam edip giden 
ı~""-de!e meseleleri, küçük ih
~flar vardır. M. Venizeloıı'un 
~y llı~eketteki prestiji, dediği 
'<i a~ı cesareti göstermeğe mü
~ ltır. Bu işlerde Türkiye nl

-----··-----
iki senedenberi baroda 
bulunan 
vesaik 

İşin iç yüzü. 
nü nesredi

yoruz 

Ma:ınunlar niçin 
tevili/ edildiler vı 

niçin tahliye 
olundular? 

Yetsiz bir hüsnü niyetle mti
;;hhezair. Yunan başvekili, di- Bu tahliye maznun· 
ıı.oı;ıatıarın sözlerile işleri ara- farın masum ceya 
,'ıua daima açik bir mesafe bu- suçlu olduklarını 
~~dığmı gösterebilecek bir giJsteremez Adliye ı•ekili M(thmııt Esat bey 
'<lhıyet ve mevkidedir.) ANKARA, 21 (Telefon) - Salahiyettar menbadan aldığ • 
~~u sütunlarda her vesile ile m malumata göre Vakit gazetesinin 20 teşrinisani tarihli nüsha 

ar ediyorum: M . Venize- sında irtişa iş rnünaaebetile verilen malumat hakikata mutabık o 
,,~· Türkiye ile anlaşmak, yal- madığı gibi bu salahiyettar makamın kanaatine göre muharref 
.~.trıübadele işlerinde değil si- tir. Vaziyet şudur: 
~ 1 \le iktisadi sahalarda bir- lstanbul barosunda bulunan barut inhisar şirketinin defter
~~e çalışmak hususunda da !erile şirketin infisahı sıralarında, azaları arasında sarfiyattan çı
'lııı samimidir. Hayalperest kan ihtilaflann hakimlerce tetkiki esnasında verilen izahat ve 

1
, .arnak için şunu da ilave e· yapılan itirafların cürüm mahiyetinde bulunduğuna ve iki sene

:ılırn ki, onun bu samimiyeti, denbeı-i baroda bulunan bu vesaikın türlü türlü dedikoduları mc 
~ Girid'li Venizelos'un mut cip olduğuna dair adliyeye bir vatandaş tarafından haber veril
ıla· -~andan bir türk dostu ke- miştir. Haberi verenin memur, avukat veya maliye vekaleti old· 
~ tgıne delalet etmez. Belkı ğuna dair çıkan şayialar sadece yalandır. Bunun üzerine adliye 
~trkı, zekası onu bu yeni is- ce derhal harekete geçilerek şirketin defterlerile, şirketle alaka· 
bot· tı:ıete götürüyor. Herhalde dar olanların bazılarının hakım huzurundaki beyanatları baro
~lıkada hissiyattan ziyade dan müsadere edilmiş ve tahkikata başlanmış ve bu tahriri vesi
·~.tık ve zekanın amil olması kalarla şahitlerin ifadesi üzerine malum şahıslar kanunen tevkif 

th olunur. olunmuştur. Tahkikat şümullü yapılarak beş ayda ikmal edilıniş-
"8 'düyük diplomatlığın bir haı, tir. nAcak ı_naznu~lar meyanında_ i~i maliye memurunun bulun: 
Ilı 1 da, yalnız şahsi hislerini u- ması hasabıle hak. arında memurını muhakemat kanunu mucı-
1ı1!atak değil, kendisini taıyik hince seria? mua~ele.yapılm~k üzre adliyece.ya~ılan .tah~ikatm 
~il efkan umumiyenin muzır e~rakı .~alıy~ vek.~letı.ne tc:v~ı olunmuş!ur. Şı'._l'dı adl~y~nın tes-
~aYülatına da karşı gelerek pıt ettıgı delı.ller uzerınde ışlıyen mezkur vekalet bu ıki ı_nemur 
'1ıı ve mantığın aydınlattı<>ı hakkında takıbatta bulunmaktadır. Yakında haklarında hır ka
~a gitmektir. M. Venizelo~' rar vereceği şüphesizdir. Eğer müsbet karar verirse her birisin
!ı; beklenen şey budur. Geçen- den onar bin lira kefalet alınarak, iki gün eve! tahliye edilen maz 
~e Başvekilimiz muhterem nunlarla beraber hemen mahkeme huzuuna çıkarılacaklardır. 
~ Ct Pş.; Bu mülahaza iledir (Mabad; dö,düncü •ahilcd•) 

\.'lunan Başvekili M. Venize
~ a karşı hususi bir itimat ile 
~iı~ehassis olduğunu büyük 
ı. Ct Meclisinde ifade etmiş-

Buğday suiistimali 
•••••••• 

~1Unanistandan yeni gelen ha- Ciiı11riik idaresi 1\fahk('Jneı1İn l(a-
1 tre göre başvekil Türkiye
·, ~arşı öteden beri izhar ettiği 

. . 
•1 '!Yatı, Ankara ile herhalde 

itilafa varmak hususunda
~~~rzusunu teyit etmiştir. B!l 

1 / ııq aııat ve bu tezahürata tara-

rarn1i teıı1\ ız ettı 

~~ıdan yapılacak mükabele 
i'g. k ayni derecede samimi 

M. Kelloğ mektubunda gümrüğün 
noktai nazarında hakh oldu

ğunu teyit ediyor ~Yata istinat edebilir. 
~ıı C~i Yunan sefirinin tatlı Kanada buğdav]arı-
~i~erı de tatminkardir. Tekrar . . 
\!Orum: Bütün mesele, na- nı Amerıka ma]ı dıye 
'•t Ve hissi sahalardan tatbi- . . l d 
l~k Sahasına geçilmesindedi~. gostefefl er en 50000 

./ '~ aç hafta içinde vukubula- ı · k · dil ~ ~ernas. ve müzakereler.,?i~ ıra cezavı na tı 
f tiıı Yenı . safhanın da talıını aJınacak 
~,~ \> er~cektır. ·-_ 
il ıq· Cnı müzakerelerde . Türki. B ğd ) . . .. d 
,· "'ııı hudutsuı bir samimiyet ll ay eli 111 nı usa ere-

~ \ereceğini, ihtilaflı mesele- ~İ ve yahut bedellerinin 
'- söylenen tatlı sözler gi- h · ı · · l I k 

~'.bir an eve! tatlıya bağla- ta S! 1 ıç1n ( e nıa ~ e-
J1e ~1.stiyeceğini tekrara lüzum n1en1n kararı beklen1 yar 

1Yorum. 
Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Kanada buğdaylarını Ameri-

Fırkadaki dünkü •• içtima ----·······---------------· -
Şehremininden 

a lınaı.:a k 
izahat Pazar gününden itibaren~' Milliyet,,te 

ok·uyacaksınız 
Şehremaneti Cemiyeti belediye i

dare cncümt>ni oktru' tad~IStı hak .. 
kında vaki olan tekliflori t tkik etmek 
tcdir. 

Şimdiye kadar yapıl .. n tetkikat ok 
tru·va tarifesinde h.--.1 r.ıevaı üzerinde 
tadilata taraftar 
.e de bu reır.· 

üıbütün kald'" 
asma tarafta .. 

i? dir. 

Gerek bun 
leyi ve mezba. 

1lerini konuşm;:. 

.ıre dün Cemlye, 
dediye fırka gn. 
:.ıu dün Cumhurr 

et Halk Fırkasın
.ı toplanacaktı. 

Fakat Şehremini Muhiddin Bey 
.nakara'da bulunduğu cihetle içtima 

talik olunmuftur. 
Muhiddin Bey geldikten sonra bu 

.. seleler için İçtima ya~ılacakt:r. 

Rusumat ----
İhsan Rif at Bey 
Avrupaya gitti ---

------------····------------
Gazi Hz. ifa life • • 

ıçın 
--~-·--

Büyük Reisimizin şimdiye kadar 
mahrem kalmış müsahabe,hasb! 
hal ve nutuklarının ııeşrine 1 

Pazar gününden itibaren başlı
yoruz. Gazi hazretleri lznıittekiı 
nutuklarında Hilafet meselesini, 
H11lifeye vazife ve sal11hiyet ve
rilip verilemigeceğini tetkik el· 
tikten ve Cumhuriyet şeklinde 
teessüs eden Türkiye büyiik Jıiil

let Meclisi hiihlimetinin maiıiyeti 
ni anlattıktan sonra diyorlar ki: 

" İşte e/t•ndiler, ml//('timiz k rdıı
ğu ye11i deı•lctln 11111kaddl'r11t1na, m11n11u·
/;itına, istikltiline, ismi Halife o!sun, Padişah 
hiç hi1111>egi miidaha/e t•ftiremez. Al/;ıh 

diyorlar ki ... 

tlfmaııya ı•e İrır1iltere güm-
rükleri hnkk111d:ı tet/ıikat Ingilız lirası gene yükseldi 

yııpı!ac;ı/ı ·····------------
Dün 1041,5 kuruşta açılan Sterlin 1042 .. 5 

I ....... .... 
Ihsan Rifal bey 

kuruşta kapanmıştır 
Buna sebep 

nedir? 
Borsa komiser veki

linin beyanatı 
- .. 

Dün !,..iliz lirası gene yükselme
ye devam ·etti . 

E velki gün 1039,5 kuruşta kapa
nan sterlin dün sabah 1041,S kurut 
on parada açılmıştı. 1 ngiliz lirası ak
şama kadar yükselmeye devam etti. 
Bir aralık 1043 kuruş on paraya ka
dar yükselmiıti. Nihayet akşam üzeri 
biraz düıerek 1042,S kuruşta kapan
mıştır. 

1 ngiliz lirasının bu kadar niçin 
yükseldiği hakkında borsa komser 
vekili Haaan bey bir muharririmize 
demiştir ki: 

- Bu gün elde edilen fiat ithalat 
Rüsumat müdürü umumisi Ihsan ve ihracatımızın neticesi olan fiatlar- borsada dOnkO /tref!OO gösttren levha 

-

R~fati! B. dün ekspresle Avrupaya git- dırA. 1Bdi~aenaleyh1 _vaziyet ~onnaldif~r? r
1
iy":tili:nd-; olduğundan bonadan fazlij beyle lstanbul ıubesi müdürü Muam-

mıl r. ıgunız ma umata gore man a- ngı z lıraaı çekmektedirler. Bu in- be d.. bo . d k 
h Ri 1 · ı ·· "'k "f • • b" ·1· · .. . mer Y un rsayı zıyaret e ere oan fal B. A~manya ve ng'I- turacı arın gumru tarı esının tat ı· gı ızın yukselmesıne sebep olarak gös 

tere de gümrükler hakkında bazı tet- kinden evel getirdikleri mallann bo- terilmektedir . muamele salonuna rirmitler ve mu• 
kikatta bulunacak ve ruıumatın yeni nolarını sık sık tediye etmek mecbu- it bankası müdürü umumisi Celil meleyi yakınd~n takip etmiılerd' 
yapılacak motörlerini tecrübelerinde ar • 
hazır bulunacaktır. 

Ihsan Rifat beye lstanbul meb'us- Çalınan para ıu·· rkı·ye R !arından Hamdi ve birinci lnönü tah- - usya 
telbahri baş çarkcıaı binhatı lbrahim 
Kamil bey refakat etmektedir . Q h • d • • h · R 
m~~:~r~:~ :~:.:~~~~ıe~~~~da r ang~zı_ : mu ım eşit J')affet Beyin beyanatı 

- Almanyaya ve müteakiben l Ki ıhtılaS K h . h d ·· · · } 
nunuevelde Londrada bulunmak üzre ara anJn Seva atın an illUSalt netJCe er 
lngiltereye gideceğiz. BURSA, 21. (Milliyet) - b kl 

Bremen civ.~r~.nda V~he~ da inşa Orhangazi tayyare cemiyetinde e enebiJir 
olun~n 6 ~.otorun .~e-~rnbeaınde b~lu- mühim bir ihtilas meydana çı- Kocaeli meb'usu. Reşit Saf-•

1 
seyahatı hakkında demiştir ki.· 

nacagız. Dort motorumuz de lngılte- İ · - · f 
rede inşa edilmittir. karıl"?ıştır. htılas ed~len para- et Bey bW1~an ~ır buçuk a.v I - Moskovada. Leningratta, 

Motörlerimiz kaçakcı talcibini ko- nın mıktan 15,400 lıradrr. Bu kadar eve! bır tetkık seyahati Harkefta, Odesada sinai mu-
laylaıtıracaktır. iki metrelyozları 18 paranın 7,065 lirasını muhase-

1 

essesatı ziyaret ettim. İlmi ~e-
millik ıür'atları vardır· heci Mehmet Ali B., 6,824 lira- ._ miyetlerde konferanslar da ve.-

• sini muavin Ramiı B. 830 lira-! dim. Büyük Gazinin deliiletile 
l\'lülki ye ve Harbi ye sını sabık reis Kemal B .. ı 7 li- Türkiyede yapılan içtimai ve ik 
nıekteplerinin nakli rasini belediye reisi Derviş B. tisadi terakkiyatı anlattım. Har 

fürk- Yunan 

kan malı namı altında memleke 
timize sokmak suretile yapılan 
büyük gümrük sui istimali mese 
lesi mühim bir safhaya girdi. 

M"lki kt b' kt . tah . 667 lirasını anbar memuru İbra- kofta toplanan müsteşrikler u ye me e ı mu azı ıııa· . . . . . 
tın itasını müteakip Ankaraya nakle- hım ef. nın zımnetlerıne geçır- kongresinde irat ettiğim nu-
dilmesi takarrür etmiştir. Harbiye dikleri tahaJ.ıkıik etmiştir. İhti- 1 tukta her iki komşu millet ara-

Bu husustaki mahkeme kara 
M . .h.tu :ıx 

tılüzakeratı rına Rüsumat idaresinin itiraz dir. 
t.f etmesi üzerine tahkikat evrakı Sui istimal tahkikatı esnasın 

, ~tk ~allak mesail etrafındaki te~~iz m_~hkeme~ine ~ön~eril- da vukubulan . mü~acaa.ta . ceva
be . Yunan müzakeratının a- mıthr. Rusumat ıdaresı bugday ben o zamanki Muttehıdeı Ame 

;tıı;ı tı nihayet iki üç gün içinde sui istimali dolayisile gümrük J rika hükfuneti Hariciye nazırı 
ti ~lacaktır. Yeni Yunan se- resmi farkı yüzünden hazinenin M. Kellog tarafından aönderi
q1 li. Po!ihronyadis Reisicüm on binlerce lira zarara uğraması len mektup gümrük idaresinin 
lak a~retlerine i timatnamesi- na aebep olan Yunanlı tacirlerle haklı olduğunu ve ilk mahkeme 

l \/ ~ırn ettikten sonra harici- §Brk değirmencilik ıirketinin kararının muhtacı tetkik bulun 
ı~ılırnizle temas ederek ve yanlıt kayitle gümrükten geçirt duğunu göstermektedir. 
la astan sonra müzakeratın tikleri Manitoba buğdaylarının M. Kelloğ, resmi bir vesika 
kY_ıp başlamıyacağı anlaşı 1 müsadereaini ve ya haciz sureti- mahiyetinde olan bu muhim 
tır. le bedelinin teminini İstemekte- mektubunda, nümuneleri tetkik 

mektebi~n de Ankaraya nakli muta- liisı meydana çıkaran reis Reşit sında hir birlerini sevmek ve 
ı:::verdır. B. keyfiyeti bir tezkere ile kay- takdir etmek hususundaki fi-
edilen Manitoba buğdaylarının makamlığa bildirmiştir. Müh- krü kanaatımı zikrettim. Her ;. 
Kanada mahsulü olduğunu te- telisler Bursa ağırceza mahke- ki milletin müştakbel münase-
yit etmittir. • mesine verilmiştir. Yakında mü batı hakknıda nikbin intibalarla 

Alakadar tüccardan muayene hakemelerine başlanılacaktır. avdet ediyorum. Türk - Rus tı-
farkıru tetkil eden 50,000 lira- • caret muahedesinin çok müsait 
!ık ~akti ceza tahail edilmit 0 • Mekfenliler neticeler vereceği kanaatindc-
lup 19 mahkemece Ruaumatın P yim. Kendisile Moskovada uzun 
noktai nazarı lehinde intaç edi miisabakası Rtşil Saffet bey uzadıya görüştüğüm sevimli 
!dikten sonra bittabı müsadere- yapmak u"'z R p· 1 1 hariciye komiser vekili M. Ka-28 inci haftanın cevap>annı re uııya ve ın an- . 
si icap eden buğdayların bedeli bu akfama kadar kabul ede- diyaya gitmişti. Ahiren avdet e-J rahan m yakında memleketlmı-
nin icra daireai marifetile tahsi- cetlz. den Reşit Saffet Bey kendisini zi siyahatinden de müsait he-
li cihetine gidilecektir. ziyaret eden bir muharririmizei taiç bokleoeblllr." 
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MiLLiYET CUMA 22 TEŞRiNiSANi 

HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

• 

Fransa da 
M. Clemenceau 

gene hasta 
Sar havzası etrafın

da müzakerat 
Tayyareci Castes 

Fause avdet etti 

1929 

Evkafta 

Y unaııda kalan 
c,rkaf kıyı11eti 

600 milyon altın 
tahmin ediliyor 
Evkaf idaresi yakında Anka

ra da Yunan sefirile başlayacak 
olan müzakeratta nazarı dik
kate alınmak için Yunanistan
da kalan evkafın kıymetini al-

Paris, 21 (A.A.) - M. Cle- tm olarak gösteren bir cedvel 
menceau, büyük bir şiddetli ka- tanzim etmiştir . 
rın sancısından muztarip bulun- Bu cedvelde vakıflar müba
maktadır. Mütahassıs bir dok- dil ve gayri mübadil diye iki 

SOveyş kanalının açıldıtı ilk gDn Bahriahmere 
geçen gemiler 

60 sene eve/ avrupalı misafirler Deve üzerinde mera- tor, mumaileyhi pek düşkün bir kısma ı;ıyırmış, ve kısmın kıy-
simi t. k p ederlerken halde bularak kendisine morfin metini de ayrı tespit etmiştir. 

Bu resimler el ile yapılmıştır.. şırınga etmiş ise de sancısını tes Mubadil addedilenler hem 

Su•• vey~' ı• n ı•stı• kba ı ı• ne olacak? kin edememiştir. kendisi hem de hayratı Yuna-T • • • Doktor, bu buhranın pek cid- nistanda bulunan evkaftir. 
di ve vahim olabileceğini beyan Kendisi Yunanistanda fakat 

imtiyaz müddetinin bit-.;:;;Sine bir şey kalmadı, etmiştir. hayaratı Türkiyede bulunan ev 

Ö 
PARİS 21. A. A. - Sar ha- muştur. 

nce kanalı açtırmamaya çalı1tan ngilizler vzasının u'sulü idaresine müte· kaf ise gayri mübadil addolun. d• b Y'. allik Fransız Alman müzake- Yunanistandaki evkaf aka-
Şlm 1 u geçide sıkı sıkıya bağlı bulunuyorlar ratına bu sabah hariciye neza- ratının kıymeti altın türk lira-

Kanalın 60 ıncı senesi retinde başlanmıştır. Si olarak şudur: 
- Tayyareci Coste Selilnik ve or~a Ma-

Süveyş kanalının dünya yü- doğru inkişaf eden bir şey olu- göste~iyordu ki milattan -~el.138~ PARİS, 21. A. A. _ Coste ~~donyadakı aka-
zündeki ehemm.iyetini tekrara yor. senesınde Mı.sır fır~vunu. Bırıncı Satı saat 11 35 te Burı· e de karaya Gırıt ve adalar 

h ? A k 
• · • · M d ] k zamanında boyle Suvey•ın arık oldu- . . .' ret acet var mı. s en tıcan sı- ısır an ge en me tup . . . . ' ' ınmıştır · · · · .. • 

yas\ bir çok ehemmiy~i ol~ bu 1805 Senesnde doğan Ferdinand ğunu tebtkibkatilehbılıyorılındu. Sonra dka- Bug-day meselesi Girit ve adalar . . • 
de Le 1849 . k d F panan u erza ın aç ası ne en Ş k• M ked 

kanalın inşasına 1869 senesi Teş sseps şenesıne a ar ran- kabil olmasındı ... ? PARİS 2l A A _ Meb'u- al' ı a onya · ·• 

bB 
.7,373,377 
2,200,494 
9,232,994 

1 l 
. . . 

7
. . .. .. b l sada kalmıştır. Sonra Mısıra konso- s·· . 1 dalı 1 b" • · · · Garbi Makedonya 

r n sanısının 1 ıncı gunu aş an los olarak gitmiş, tekrar memleketine u~eyşm açı ması a e~e.. .. ır san meclisi buğday ticareti hak- · · · 
mıştı. Bu hesaba göre bu sene dönmüştü B" .. 854 . d çok kimseler tarafından da duşunu!- k d h""k" . Tesalya ve Epır. . 5,187,637 . s·· . . r. ır_ gun, seı:ıesın e mUı. lakin bu imkiin Ferdinand de ın a u umetçe tanzım ve te- Makedon adaki or-
tam altmış yıl oluyor kı uveyş evmın damındaki boruları tamır eder- Le , kı t 1 t klif edilen kanun layıhasının he Y 
k lı . l' Al 1 sseps e sme o muş ur. man baltalrk ve me-

ana ış ıyor · tmış sene eve lngiltere istemiyor yeti umumiyesini 3 muhalif 
inşası biten, ame~?"~~ı .on ~-ene Süveyş kanalını açmak teşebbüsü reye karşı, 581 rey ile kabul et- ra. · · · 

574
•
477

•
371 

sUren kanalın yıldunumü muna- 0 zaman İngiltere ricalinin hoşuna miştir. Tesalya ve Epir . . 457,000 
sebetile Avrupa matbuatında gitmemigtir. Bu suretle Mısrrın Fran-
~ayanı dikkat mekaıe1er ıntişar sanın. nüfuzu altın~ girece~i_ileri su- Güzel casus 
etmiştir. Mesela Si.lveyş kanalı rill~.Uş, bu~a. manı olmak ıçın Lond-
. . İ . , . ra hükfunetının başında bulunan meş- M İ H f 

şırketınde ngıltereyı temsıl e- bur Palmeraton tarafından elden ge- ft ft ar 
den Sir Jan Malcoln tarafından 'j len her şey yapılmıştır. Fakat buna 
bu Yesile ile neşredilen bir ya- rağmen 1859 senesi ameliyata baş- Yeni vesaik neşredıliyor 
zıtlan istifade etmek arzusun- lanmış ve on sene sonra, 1869 senesi 
dan kendimizi alamadık . Sir Teşrini sani~in 17 inci günü kanalın 

merasimle kuşadı yapılmıştır. 

597 ,928,223 -----
Etibha odası idare 

nıeclisi 
Dün etibba idare meclisi iç

tima ederek vekaletten gelen
talimat mücibince defter ve ma 
kbuzların tab'i için matbaacılar-

ki~ ~on Haberl;n; ~j[ 
Emanetle ~vilay~ti~ tevl1id' 
l l\ıful1iddiı1 il. tc,,lıit l<t\' Jİıası lıttk 

kında nıiital<1sıııı br, an <·tti _____ ...._ ____ . 
Valimiz muhabirimize dedi kı: "Poliste 
tebeddül icrası akhmızdan bile g-eçıncdi 

ANKARA, 21 (Telefon) - İstanbul valisi Muhiddiıı ı 
burada dahiliye vekaleti erkanile temaslarına devam etmek\ 
Muhtelit encümende müzakere edilmekte olan belediye la~~ 
etrafında umuru mahalliye müdiri umumisi Nazif B., Muhtıı/ 
B. in mütalaasını almıştır. Bu mütalaa, encümende mevzııU ~ 
olacaktır. Muhiddin B. belediye layıhasında bir fasıl halinde ti 
bil bulunan Emanet ile Vilayetin tevhidi esasına tamamen 1' İ 
tardır. Muhiddin B. le görüşürken zabıtada tebeddülat icra İ 
leceği etrafında zaman zaman çıkan rivayetler hakkında ıııii1 
asını öğrenmek istedim. 

- Kat'iyen tebeddül yoktur, böyle bir şey aklımıza bile~ 
medi. dedi. Muhiddin B. Yalova meselesile de ehemmiyetle ııı~ 
gul olmaktadır. Is tan bul valisi, İstanbul için kıymetli bir ~dl' 
teşkil edecek olan Yalova için yakından alakadar olmakll ~ 
Yalova' da bilhassa tam bir asayiş ve huzur temini auretile o~ {) 
gidecek kimselerin rahatlarının her suretle teminini birinci d 
cede bir esas olarak kabul etmektedir. 

Millet ı11ektepleri11e yaz1laı1larıı1 

adedi gittikçe artıyor ~ 
EDiRNE, 21 A.A. - Ayın birinde açılan millet mekt~ ı... 

rine on beş gün zarfında Edirnede 4180 erkek ve 1685kadın1 "t 

mıştır. Halk bu irfan ocaklarına derin bir istekle devam etııııli 
dir. 

Edirne kurtuluş bayranıına hazırlık 
Edirne, 21 A.A. - T. Sani 929 Pazartesi günü Edit!'_.1 

kurtuluşunun yedinci yıldönümüne musadiftir. Bu münasebJ 
şehirde büyük hazırlıklar yapılmaktadır. Bayramda hazır b 
mak üzre lstanbul ve Ankaradan bir çok zevat davet edilıııİI 
Gecesi himayei etfal cemiyeti tarafından Edirne klübü salonl• 
da büyük bir balo verilecektir. 

Rüş,rrt~ irtikap ' 'c ilıtilas ctiriirıı· 
ı~rin~ ait l1nzırla11aıı kan.un 

Jan Malcoin kanal~- kazan F- Parlak merasim 
ransız mühendisi Ferdinand Kanalın küşat merasimi çok par-

Anasından senelerce 
evel ayrdan kızca§ız 
pek genç yaşında öldU la görüşmüş, odaya lazım gelen ANKARA, 21. (Telefonla)- t k' 11 · 

1 . . . . .. R"" . "k' .h .1, . a ıp usu erme de Lesseps'in Si.lveyş müvaffa- lak olmuştur. Çünkü Avrupadan ge-. h Umumi harp eınaaında Franıada 
kıyetı'nden seneler geçtı'kten len oıisafirlenn epsi birinci sınıf mi-., caıuılukla itham edilerek idam edi-
sonra ihtiyarlığında söylediği saf~rl_erdi. uçü'.'cü E Nap?leo~un zev- len Mata Hari 

memur arın tayını ı~ın muza- uşvet, ırtı ap, ı tı as, zımme- ııe 

keratta bulunmuşlardır. te Para geçiı:ımek, Devlet mü- hazırlanan kanunlayıhası . 
zayedclerine fesat karıştırıarla- ti vekileye takdim edilmişti 

bir sözü hatırlatıyor. De Les- cesı Mımpar~torıçe . vgenıe, Fvustu~- hakkında bir Fran M. Troçki Türkçe öğreniyor 
ya ~ acarıstan ımparatoru ransoı d s f d k •• · l • •• • 

seps demiş ki: «Bu kanalı aç- Josephe, İngiltere veliabti yedinci sız _mecmuaun dak Şehrimizden Londra gazete- 0 ya a Offi lllllSİ Crlll 11 ll lll a \. ' }~' 
mak o kadar basit bir işti ki bir Edvard ile daha pek çokları bu me- ykaent ıbave 'l"Y•ı;>k' laı !erine yazıldıg- ma göre Adada 

b
. b . d b 1 1 d H"d" zı ve.. a ı l • • 1 • 1' 

çocuk ıle unu düşünebilirdi.» Kanalı acan M. Ftrdinand be ~aa; eb u unıı;.u1 ar ırk ı ı~ tara- netredilmektedir. ikamet etmekte olan sabık So- Cfl Vf" y (']11 le\r \:J Itlt 
Koca mühendisin bu sözünde Lesse s ın n. u mısa ır er pe par ak su- Mata Harl güzelli-

1 

vyet Rusya harbiye komiseri M • . . 
t b 

. t d P rette ızazedllmıştır. Ferdınand de •. 1 et afı d k"I SOFYA 21 A A G 1 1 k ·· · tl ııiİ evazu ve ma vıye varsa a k . . Le b" k 1 1 gı e r n a ı erı Tr...,,,ki Türkçe ög- renmekte ve , . ·.. . - eçen- vesı esı e omunıs er 
lr d 

. O en Ferdinand Mısırdan bır mektup ssep~ ır ç~ nışan ar a mıştır. cezbetmit ve b~ --,, S d bulunt11 
aynca b e hakıkat vardır. alıyor. Mektup hidiv Sait pa•adan Kendısıne padışah tarafından da Os- k tl" ,. 0 b.l günden gun·· e trakki etmektedir. de başta Sovyet murahhas_ ı to.- yış teşebbüsün e 
da De Lesseps'in Akdeniz ile geliyordu. İgtc Ferdinand de L;sseps maniye nışanı verilmiştir . b~;v;er~ ;;m:;, Kendisi Adada kayıkçılarla yanof olduğu halde tevkıf edı- larsa da zabıta tarafından 
Bahriahmerin seviyeleri müsa- in müvaffakiyetine başlangıç bu olu- Kanalın idaresi muvaffak olarak ıı Tlirkçe konuşarak mükalemeyi len 52 komünistin muhakeme- ğıdılmışlardır. Bir çok ıe'· 
vi olduğunu tayin ve hesap et- yor· Kanalın idaresi bir kumpanyanın bayet Almanya h< :.eriletmektedir. terine başlanmıştır. Muhakeme fat yapılımıştır. 
t'kt s nra b . 'n k 1 la Mehmet Sait paşa kendisini Mısıra elindedir. Bu kumpanyanın hisse SC· sabına Franıada çr 1 

Biberi tarikati, Adanad8 ı en o U ışı . . 0 ay o - davet ediyordu. Ferdlnand bu daveti netlerinin çoğu İngllizlec elindedir. ıuıluk etmiıtir.Ma Aı:ganistanın Londra 
c~ğına karar ':'ennesıdır. Şayanı alınca hemen kararını veriyor, on beş 99 sene müddetle imtiyazı olan bu ta Hari Felemenk 1 ~ 
dıkkat olan bır şey daha vardır gün sonra da hareket ediyor. Ferdi- glrketin daha 39 senesi kalmıştır. Ka- li, aıağı tabakadan sefiri 
ki o da Ferdinand'ın sonradan nand de Lcsseps zihninde artık Sil- nalın açılması esnasında buna ehem- bir kadındL Kendi- yakalan an kı· mı e rd •. r? 
mühendis olması ve gençliğin- veyt kanalını açmak tasavvurlarını oıiyet vermeyen İngilizler sonra çok ai ~ceralı .bir ~-·~at geç~if, sonra 

1 
LONDRA,, 21. A. A .. - Af: 0 

de d.ılplomatlık mesleğine gir- beallyor · geçmeden hisse senetlerinin çoğunu kendine arbd auıu vennııbr. Mata gan kralı Nadır hanın bıraderı 
d. .. ~ .. d ok d k. k d" . . Mamafi bu kanalın açılmaaını dil- alıruılardır. Kanalın şirketine mildde- Hari baklanda yeni bir takrm malu- Veli hanın Londra sefaretine Şeyhleri Develi oğlu Halil ef. imiş 

ı!tı r. . ~ ar , ı ~n ısının tiln!irke? 1:"erdinand bay~ta kapıl- ti bitmeden milatakbel ıekli tayin için ~t nqr~"!' m~llBı Mata H~i ta in edildi -i Kabilden resmen . • . . . • . 'f 
mühendislı ancak elli a ma de ildır. Onun tarihi malUıııab müzakerata baJlanacaktır. mn kendısını v"!'~e hır Alman aile- b.rd"rll . .g M H d Adanada bıberı tankatıne tanbullu Ah Rıza efendı, 

/illtln 6 t l d ~[ ~ d sinde menaup gıbı göıtcnnek için ı ı mıştır. · en ers~n mensup bazi eshaş ayin esna- suslu Debaghane mahalle 
lJ ga B manga B aahte iıimle~ takın~ğ·~ ;rikrediyor. A~am kamar~sınd~_Kable .t~y~n sında zabıtaca yakalanmışlar- den bisikletçi Aziz efendi, 

N 1 ld T k Matta Ham daha. ılen gıderek ken· edılecek yenı lngılız sefırının · · ııl eye ma 0 U ayyare azası y f f d diıinin Almanya ımperatoru ile ve . . . b' ka .. k d b"ld" dır. lı Hamıt mahallesınde rıı 
So k ki ki d ROMA 20. A .A. - Terra en are dolayıaile lngiltere kralı ile akraba ısmL:1~ . ır .. lç g~; a .;r . ı 1 

Ayin esnasında yakalananlar lspartalı makinist Mehrııet 
n arışı l ar a Nova dan' bildirildiğine göre p Al ·ı olduiunu iddia ebniıtir. r~c~~ını soy emış r. enı se- şunlardır. li efendi: . 

207 kişi öldü Ostiya _ Sardunya hattında iş- rusy~ manya 1 e Kendisi harbı umumi eınaaın~ f~r ıkı m~ha~rm tarafın top at~- Celal efendi, Mehmet Nail Bundan başka bu ceııııl~ 
LONDRA 20 A A - Mös- leyen bir deniz tayyaresi deni- hırleşecek Fransat Yt;aıanı~ thapıe . a~ıgı şıle tahnbe~ı~en ~f~rethı1:ne ~~- Helhal mahallesinden kahve-

1 
dahil olduğu anlaşılan beŞ·I· 

temlek&t n'eza~eti ~Usteşarı A- ze konacağı sırada kazaya u- BERLİN 20 A A M h ~~':.~acaçg·ın': ~Y~:~i=~ide ':: n~sbı!1ın tamırtınhe_ adar akzt~me ı- ci ve mahalle muhtarı Dervişi daha vardır. Bu beş ki.Ş~ _ , . . . - u _ nı ızzarure e Lr e ece ır. f d" · d""f k b" · k' · Ar ş h" bıP 
vam k~a~asında sol";11:u1. bir s~ g~amıştı~. Bir ~işinin telef ve telif Alman hükfimetleri konfe- lunkan ad~bakabna Jolltdığı bir ı::~~tnlup . - . 1 e end ı,kşunen o ert oİmparya-1 r:ın h ma tı~ıst. d ıd. a ın 
ale verdığı cevapta Fılıstındekı bır çok kımselcnn mecruh oldu .. .. . . ta en. ı. ıına ır « aza• ge ıgı , Çınde dahıl harp sın ~ azancı u~ ası smaı . e-

1 
a ~u ısını?" e Lr. ) 

son karğaşalıklar esnasında 20i ğu, harbiye müsteşarı M. Ma- ransı dunku ıı;tı.~da_ Pru~ya- Onu!' •.çın .F~ansadan ayrılamıyacağı- ŞANGHA Y, 21. A .A. - Mil fendı, Şaçlı Hamıt mahallesın- 1 İçtıma hahnde bu eşh".~-~ 
k

. ın· ""lm'" . . . . . d 
11 

nın Almanya hukumetıle bıde- m bıldırıruıtır. • h""k' ·k· "h hl" d k" · t M t f efendi nun namına tevkif edildı• ış ın o uş 379 kışının yara- narezı nın e yara ı ar arasında . k . . 8 . ka . d lı u umet, ı ı cı etten te ı- en ma ıms us a a • v 
1 

' .. . şmesıne arar vermıştır. Aynı u esrarengız ve Y• arasın a · ·· h s Yak h ll · d l 'ht d"l ·ı k r ı;ıı anarak hastaneye kaldırılmış buluduğu soylenıyor. d p d' . . R dikkat e merhaneti celbeden biri keye maruz ve vazıyet mup em arı up ma a esın en şe- ı ar e ı mesı e ema ı 19 
olduğunu resmi istatistiklere is Mi/anda nümayişler z~~ .a ı:ısya ıy~tının a~- dı ki ov da Matta Harri nin kızı.I:. bulunmaktadır. Nanken hüku- kerci Mehmet efendi, Şemen- 1 vaatle teslim olmuşlar v~ ti 
tinaden beyan etmiştir. ROMA, 20. A. A. _Gazete- hı~tag ıle ~ırleşmesL de derpış Matta H~ vaktile koc;a;ra varmış, meti kuvvetleriyle asi ku".vet- döfer. komp3:nyasında to:rıacı 1 bı vererek me_murl~rla btf 

Mısırın iki sefiri lerin Milandan aldığı bir haber edılmektedır. fakat ablaluız kadın evını, barkını, ter arasında bir çok şiddetlı mü Tevfık efendı, Talat efendı, Ba merkeze eglmışlerdır. 
KAHİRE, 20. A. A - Kral de ali mektepler talebesinin re- L' b d 

1 
kdaızını bırelakarak lkabö~ı''tıreı.· Ab~•ın- harebeler olmuş ise de kat'i bir kır sındı mahallesinden İbra- İfadelerinde Nakşi ll J · ız on a eyezan n ıen erce eve Ye ım ır •u- . . "k h · ·· "di U' ta~afmdan ısdar edilen bir e- sim sergisi fileyhinde bir nüma- - retle ayrılmıt olaa bu kız anaaile gö- netice hasıl olmamıştır. h.ım efendı, Sucu ~ade mahalle- tarı atın adı°!" ve m~n ·ı~ 

mımamede Mısırın Vaşington yiş tertip ettikleri bu esnada LİZBON, 21. A. A. - Gayet rüımüyordu. Lakin Matta Harri bu Yunan ayan reisi sınden İsa efendı, Sucu zade klarını şcyhlerı Develı o~sfı 
sefiri Mahmut paşa Sami ile bir çok arbede vuku bulduğu şiddetli surette yağan yağmur- kızla. h!ç alakadar o~~amııtır. _Matta ATlNA, 20. A. A. - M. Zai- mahallesinden sebzeci Selim e- mile maruf Halil efendi ı 
Roma sefiri Sadık paşanın va- bildiriliyor. Bu vak'alar netice-ı lar suların taşmasına ve külli- Harrının k,1~elı çbo.k gabuz~lli! odldu~u ~~- mis ara adedi 73 olmasına naza- fendi, Sucu zade mahallesinden de biri olduğunu ve aras:~ı 
. f 1 . d ff d' ld.• . • . . . dar çok guz ır t ıı e gormU§· . . ,.. . b . M h f d' S 1 1 1 d kl . tırı' z~ e erın ~n e e ı ıklerı bıldı- sınde bir kaç kişi yaralanmış, yetlı hasarat vukuuna sebep ol- tür. Zavalı kız 919 da ani bir kalp ıek ren 70 rey ıle yemden ayan reı- se ze_cı e met. e en .. ı,_ aç ı 1 su.ret,. ~op an ı arını ı 

rılmektedır. müteaddit tevkifat ya ılmıştır. mu tur. teı'-,den yirmi bir yaşında ölmüştür. sıi - ine intiha olunmuştur. Hamıt mahallesınde mukım İs- mışlerdır. 

[:~:~:]:![[u
-~- I.!. jl!II ~:~ 1 teferde çıkan bir-telgraf3.°.göre, ki arasında İngiliz - Rus müna- hariciye nazırı Sir -Austenı m~.ru~dur. Yani ,Pamu.~ ipliği i-Sitatil ett!: . . . 9 

B 
• F T t L 1 K ı c M Jı[: : Fransız harbiye nazırı M. Magi- sebatının iadesi için bazı esas- Chamberlain avam kamara- . le b~glanmış bır munasebete B.unun uzerıne Pıls~di~ 

PolitiJUl ~ }I !t ~: ~ not, Alı:1an h1;1dudunda yapı~a: lar kararlaştırılmıştı. Bu.,k~rar sın~a diğer bir ::esile i~e fak~t ı benzıyor. * * * .. .. , le reıs arasında harareth .b , 
-------·-------------------- calr yenı tahkımat meselesını avam kamarasına arzed11dı ve l aynı sebepten hukfunetı tenkıt l Parlamento hayatı en gurul- 1 nakaşa oldu. Gazetelerıııtı! 

. • . tetkik için Meç şehrine hareket muhafazakarların muhalefetine etmekte idi. Chamberlain, tülü olan Avrupa memleketi sü 1 d~ğı~~ göre, her ~ki a?''o 
Avrupa'nm sıyası ufukları ı kı konferans akibeti hakkında etr.ıe~ iizredir. rağmen iki devlet arasında mü- Moskova'da çıkan İzvestia ga_lphesiz Lehistan'dır. Bu memle-ıbırbırı hakkında şıddeth s 

tedricen kararıyor. Fransa ile siyasi kahinler endişe etmek- li •ılaga siyasi hadiselerin al- nasebet tesis edildi. Şimdi de zetesinde, Rus merkez komite-
1
1 kette siyasi cidal hiç bir zaman söylediler. Reisicürrıhiir 1 

Almanya'nın arası he.r .gün bir t~dirle:. Bu ko!1feransların bi- <l ı<. ti kamet devletlerin yek- sefir taati edilmek üzredir. sinin Hindistan ~halisini kıya- 1 eksi~ o.l~az. ~ah s~yas~. fırka- dahale_ etti: ~eclis n.'.haY~ 
az daha açılıyor. Bu ıkı devlet rı, 3 Kanunusanıde La Haye'de el yaklaştırmıyor, bila- Fakat muhafazakarlar bunu ma teşvik eden bır beyanname- lar bırbırıne gırer, kah hukftme- ay tatıl ed•ldı. Bu mudd~. 
harbi umumiden evel olduğu toplanacak ve ikinci La Haye ki~ inden ayırıyor. Harp hazmedememişlerdir. Her vesi- si olduğunu, ve bu beyanname- tle meclisin arasr açılır, kah Pil fında heyecanın sönecegı,. 
gibi birbirine sırıtmıya başladı- konferansı ismini alacak. Diğe- ferdasının diploması tarihinde le ile bu münasebet tesisinin si- nin imzalanan itilafnameye mi.ı sudski bir hükumet darbesi ya- nedilmişti. Varşova'daıı. , 
lar. . . .. ri de 21 Kanunusanide toplana- Stresema_nn - CJ:ıaı;ıberlain-Bri- yasi bir hata teşkil ettiğini me- halif olduğunu söylemiştir. p!"r·. Bir aydır L~histan'da siya- 17~ haberle;e !!öre, vaııYS 

Fransız-. İ~gılız munasebatı cak olan Londra konferansıdır. and_ devrı geçf!1ış.~ır. Bakalım cliste söylemişlerdir. Hafta zar Henderson, Rus hükumetinin sı cıdal b~şka bır şe~laldı. B.u s1;1kfınet_ alaf!17tı . yoktUf· 0ı 
çok gevşemış.~ır .. B1;1~ların da Bugünkü vaziyet La Haye yenı devır neyı gosterecek. fında vukua gelen bir hadise ':itilafname ile propaganda yap- \ de.f~ ~arbıye nazırı ıle °!"ecl~s eh Meclı_s reısı .. lı~r beya~(. 
yolları her gun bırbırırıden da- konferansının muvaffakiyetle * * * muhafazakarlara amele hüku- mamayı taahhüt ettiğini söyle- reısının arası açıldı. Meclıs bır neşretmış ve lıukumetle ·<11~ 
ha ziyade ayrılıyor. Diğer ta- neticelenmesine hiç te müsait İngiltere' de birinci amele metine hücumlar~nda yardım et miş, mamafi bu taahhüdün ifa-1 ay kadar evel açılacağı zaman, arasında bir uzlaşmak 1 

.JI 
r~.ft~n, .~üta.:eke g~ünün yıl d_eğ'.ldir. Alakadar devletler bi- h~~Cı~etinin . ~arşılaştığı en miştir. Üç dört gün evel ,cenu- sı ancak sefir~ taatis_in~en _so~- b~r k~ım fırk?ların hükfi~e~e ~- olmadığ.ını söyle~iş~ir. 
donumu munasebetıle, Hoo- rıncı La Haye konferansının muşkul hancı mesele Ru- bi Afrika'da Kap'ta hükumeti ra başlıyacagını bıldırmıştır. bıtlenn meclıse gelmelennı bır yet hakıkaten garıptır. r1· 
ve;, V\: Ma- D-:ı'laM tarafından karar ve neticelerinden ricat et- sya ile siyasi münasebet mese- devirmek için bir komünist teş Sefir taatisinden sonra taahhüt' söylenmişti. Pilsudski, bunun ü- ~ir. meclisle hükume~:, 
;rat edilen nu~ukl?~a bu ikiAn- mek için bile vesile aramakta- l~si .idi:. Bu yüzden nih~y~t bi- kilati keşfedilmiştir. 700 kişinin y.apılm~zsa hükfune~in. vaziye-' zerin.e yüz k~dar zab_it ~l?rak da ıhtıl~f parlam_a.nter \si' 
glo-Sakson mılletının de zanne- dırlar. Almanya'da harp mesu- rıncı huktlınet yıkıldı gıttı. tevkifine müncer olan bu teşki- tı tedkık ederek yenı bır karar meclıse geldı. Meclıs reısı za- akle gelır şey degıl Medıı · 
dildiği kadar yekdiğerine yak- liyetini ve binnetice tamirat İkinci hükfimet te ayni müş latm meydana çıkması amele vereceğini ilave etmiştir. bitlerin meclise gelmelerine bir tilafa d;i5en bir hükurııe~' ıs 
!aşmadıkları anlaşılıyor. borcunu reddetmek için mecli- kül8.t içindedir. Parlamento- hükfunetine hücum vesilesi teş Bu izahattan şu anlasılıyor nevi tehdit telakki ederk asker- dar mevkiinde kalmarna~ı 11ll'J 

Çözülen bağları tekrar bağ- se bir Iayiha verilecek. Fransa' nun tatili esnıHıında hariciye itli etmiştir. ki, İngiliz - Rus mlinasebatı lere meclis koridorunu terket- da siyasi vaziyetin gayrı tıiSV 
lamak için gelecek senenin ilk da Ren'in tahliyesinden vazge- nazırı Mr. Henderson ile Rusy- Esasen bu teşkilatın meyda- teessüs etmiş olmakla beraber melerini emretti. Zabitler, bu g~lir.Bu gayri tabiilik _Le 
ayında toplanacağı bildirilen i- çilmiş gibidir. Hatta dün gaze- a'nın Paris sefiri M. Dogalevs- na çıktıii;ı ilan edilirken sabık her zaman inkıta tehlikesine ihtarı dinlemeyince, reis mecli- ğıne delalet etmektedır. /Jı,• ~ 
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-·-arülfünun Divanı dört saat devam eden bir içtima yaptı 
d 
k 

1 

Yeni hat 
Üsküdar-Haydar
paşa tramvayı 

VilAgette 

Maliye 
şubeleri 

Yeni hattın bilet üc· 
retleri tespit edi!di Vekalet yeni bir ta-
üsküdar - Haydarpaşa tram- lımatname gönderdi 

vaymm kabulü muvakkat mua- MAr V k-"! · h ·ı b 
melesi için bir komisyon teşkil 

1 
•. a_ ıye ~ ab.etı. ta

1
. sı şu e-

d'I · B k · b en ıçın yem ır ta ımatname 
e 1 mı· u omısyon u d"' Defterdarlıg"a 

günlerde hat- y~p:IŞ ".e . un Mesel:!; Yu-uı. ve havu.ı 
tesellün edile- gon e~alı.ştır. . h koalisyonu_ 
. kti H t ka- Bu t ımatname maliye ta -

Dluan auıaı içtima hallnd~ .e r. al ba sil şubelerinin vazife ve teşkila-

Komisyonların çesidi 

Ku~ru asma m~ ayJIJı 

mı?-Olsun lı:omlsyonu.. 

J\luhıcliı mübadele komis \ e bırd• mcvadı m" eil 
komisyoaul yonıı.. 

inhisc.r D m U 
•• za keratı undune_vvlie k- tını asri bir şekilde tesbit etmiş lva n ın a ış yece - . M 1 . 1 . 'uli . tır. emur arm ış en, mes -

bıı_ :ı..a • tim d büt il ·~attın FKa: i~:ı:~!u o;:~!: Neft sendi katın bakki."ıi~_rl_a_y_a_p_t_ığ-ı mukavele 
'Ulff lÇ 8 a çe m - bançeye temdi~0fçinve Ha;~ar- etmiştir. - h• 

k tı h tl • /ıd paşaır l dk .... pt ıçblrtaraftatasvipedilmiyor.Emanetgaza 

Gene inhisar içinde 

za era arare ı o u ması ic::: ~:t: is:~r: ıJ,~~: Muhiddin B"y h k b 1 n,... • nlln yapılması uzun süreceğm- Ankara'da bulunan Vali Ve nar Oymağa m8C Ur 0 aCak 
vı-JfD8) eserler kOMISyOnU hakkın- den tramvay hattınm köprü ya- kili ve şehremini Muhiddin be- --

d 
ılın d d temd' dili di yi azart • .. ·• d ti bek NefsendikAt "sttış nıüdürü M. Burungnlts dün Fethi B. ile ne ~örüştü? 

a ademi malumat beyan etmlstlr pl--"y8ecaneği 8t~1-' 1- ıtoe}---~-'~ta: lenmn pektedeı'r
8

,
1 

gunu av e • ~ .. " cUU& WJUICIA da bir gayri tabiiliğe meydan mukavelenin tatbik kabiliyeti olmadı 
')~ .._ I>.rwru.ımı divanı dilıı öile- dır. Ermeni emlild verilmiyeceğini ve vaziyet mü- t• kanaatmda~. . . . i" lclara DarUlftinmı Emini Fakat Fenerbahçeye kadar Dahiliye vekaletinden tefiz temadiyen tetkik edlerek her . ~ B. bir muharrinmıze de· 
~t Omer beyin riyasetinde hattın temdidi iki seneye kadar edilmiş enneni emlakinin tapu- hangi bir tröstün halkın hava- mıttır !~kanar muayyen bir kumpa 
~ mllzakeratta bulun- yapılmacaktır. lan hakkında bir tamim gelmiş yici zaruriyesile istediği gibi nyadan gaz alınağa mecbur tutula 
ı..~. Diiııld1 divana Mc- Bilet ücretleri tir. Bu tamime nazaran temlik oynamasına imkan bırakılmı- maz. Çilnldl ticaret ııerbeııtir. Hatti 

llaeb'uııuğuna intihap edil- Üsküdar - Haydar paşa bilet kanunumm 2 ci ve 5 inci madde- yacağuu ilave etmiştir. kooperatife dahil balı:bllar bile dlğeı 
olan Behçet beyin yerine ücretleri de tesbit edilmiştir. terinin serahati mücibince evel Gaz te~~~ti itinde B_akkall~r 

1 
r:~u~i,~Y='!:r~a ede~:ı 

ı.; ':vat fakültesi müderris- Birinci mevki 14,50 ikinci ce mübadillere tefiz edilmiş o- k~pera?fı ıle ~ıktan ıfşa ~~ıl-; !erdir. Bir kumpanyanın Bakkallar 
ltıeçlisince ittifakla intihap mevki 12 kuruştur. lan .e~eni arazisinin tapulan- ınıyen hır komısyon mukabılın-· lı:ooperatifile itilaf yapması gaz kuırı 

coğrafya müderrisi Ma- ~ nm}tası ve.bu suret!e ':8h.a~m~ de anlaşmakta başlıca amiller- panyalan arasındaki rekabeti kaldıra 
8. de iştirak etmiıtir. Bun- ~R · n;agdur edılmemesı bıldınlmit den olduğu söylenen Neft sen-, maz.. . .. 
başka Edebiyat fakültesin- ~) tır. dikat satış şubesi müdürü M.ihal;8ma~~!b gazBaaı;.h~ı~~ 

~ ltiiizaffer, ~öprülü ~de Posta ve telgraf Bu:~ngo~~s -~~n sah~~ ~oope- da fc:pg ~dera:'ili'ğer ug~: k_um;anya 
!'ıl.i t, fen fakllltesınden fakulto ratıfın muduru ve bu ıtılafm en lan şehrın muhtelif yrılerınde tevı 

~üsnil Hamit, İlfilıiyat fa- Kıskanç zevce l\lüstacel telgrat lar hararetli taraftan olan Fethi ve ııatıt t~kilatı yaparlar. Bunlar re 
k~~esınden İzmirli İsmail · · . . beyle uzun bir mülakatta bulwı kabct tesırıle daha ucuz mal verlrle 
~ M h t Al' Ayni Hu-1 Niçin hayatına kıy- ıçın yenı nıakıne tur 1 sc: bakkallar mukavele var diye bıtta "lllt e me l , 1 ' • • • muş · j bı bunlara lakayt kalamaz ve Hallı: t: 

11' ~fakültesinden reis Tahir, ; mağa kalkıştı? Posta. ıdaresınde Fono tel-j Emanet iktisat madara Bu mülakatta kooperatifin gazı en ucuz nerede bulurııa orasını 
lih l"C müderrisi Hasan Tah-

1 
Ka da 8 d ttı' mahal! graf demlen bir usul ihdas e-. Kemal Ömer B Neft sendikattan toptan alaca- tercih eder ... 

• ~ ttı ıımpafa e re n e- . . . 

1 

- kka yli · kal it.._ edeniye müderrisi Ebülu tinde Havuz arkası tokağında 9 No. dilmıştır. Bakkallar kooperatifi ile Neft ğı gazlann tevziatı son günler- muşt~. tını. :anA ız~~r etme -
h._ ""'Yler divanda hazır bulun- ., 

1 
ô b da ikamet eden, Cibali tütün fahri- Fono telgraf şudur: Milsta-, sendikat petrol kumpanyası a-ı deki dedikodular dolayisile bir . Hukfımet, toızakyi;et di~~- t ~ 

""lardır. neşe mer ey kau makinistlerinden lımail Ef. nin cel telgraf muhaberesi yapacak . .. . elden nasıl idare edileceği gö- zın resme ve a a a 
1 

u 
l>ivan saat dörtte i tima et- çesi esasatt teadiil k~uı_ıuı_ıa ~vc~i Hacer H. ~velki i~ ~vci zevat posta idaresine 14,5 liral'rasmda aktedi_len m~avelenın!rüşüldüğü söylenmektedir. M. 
~ 'le d" d ç ed tevfikan mli.za.kere edılmiştır. ile mu~ ~-den ~utt;ea~ır o- vererek abone olmaktadırlar bazı maddelen ve bılhassa ko-. Burungoths hiik<lmetin takri-
lbıı"... ·-~ ort saat evam en . . d 1 · il E- !arak ıurur ıçmek turetile mtihanı • ı • 
~treden sonra g de dağı- ' Vaktm gec_ı~esı 0 3,Y1•8 ~ teıebbüa etmi, iaede vaktinde :retiti· Bu sayede bu zevat veya mUes-1 misyon tarah cizli tutulması ben 200,000 lira zarara uğrama-
~tır. Divanın dlinkil içti-1 ezacı vı: ~şçı mektebının ers !erek, hutalıane:re ~~~ " hu sesatın telgrafları kendilerine yüzünden dedikodular tevali et- sını ve büyük gaz kumpanyala-

1~ N l'liznamesinde 3 mesele tes- v~ ldinriisile allkada~ ol~a~ı~ ıuretle .,.,h~kka~-~-ölıunclma ~ telefonla tebliğ edilmektedir. mektedir. nnm müşkül vaziyete düşmesi- 1 
t tdilmi ti" ı Bır guctede teşekkül ettiğı bil ~tir. Oirencliaumze - m- Kendileri de telgraflarmı tele- Şehremaneti bu 'ıcln ....,,. fl. ni mucip olan kolzalı petrolle• 
1 ş ' di 'l ·.. 1 1 k · tİhU'll sebep ıudur· ,,..., .. -'l - İlahiyat fakültesinin kUr n en~ı::: ~~ e~ o;:':ri· Hacer H. kıa~ bir kadındır. fonla ıifahen verebilmektedir- atleri üzerinde tesir yapmağı ortadan tamamen kalkmcayal 
"e denıert ı onu a a - z-cinl çok kıskanınmf. Ba baya :rG ler. istihdaf eden bir tröst teşkilile ı kadar bu mukaveleye tevfikan 

'

a Di ...ı "-'-üJ te reial~ ade;m' malOmöat be- ıdindea, ber alqam hocH __ falariJm. Bwıa mtıkabil bu müesseııat- -"'kad 1 1mad - ·-- Neft sendikatuı bakkallara tev-ı 
1'7" ve ec:sac:ı .... te-

1 

yan etmıperdır. Nctet mer ıun kapısında bekler ve bizzat .ı... e- 7 5 kuru lmmak•--'-- ..... ar 0 up 0 ıgmı ...,.... · bul ğ be 
a kUrsU ve denıleri. B. bu huaus için - " öyle bir " ıetirinnit- . . tan ' 1 a .......,. · pit için piyasada tetkikat icra zı~ı:. unaca mı yan et-
• - 930 Darillfihıun bütçesi. komisyondan haberim yoktur. . H- H . ....ıe. lıirilİ ~ nı- _ - etmeği muvafık görmüştür. E- Jill\abt bidayette mrf kolsa yoı.u.- · 

~Çtİına çok hararetli olmuş Olsa olsa bu mes'ele Gazi kita- :! iıd ~·t~Botanç!!'~~ Suratle mektup ve manet İktisat müdürü Kemal lafuile mllcadele ..e baldrallan mah-
~bütçe müzakeratında u bi komisyonundan galattir. O hiri ..ı.;=...., y....;.da hulunmü telgraf almak için Ömer B. Bakkallar kooperati-lkcwye dllfmelı:ten 1ı:urtarmak için ufm kablllytti tarbıkı; 
lllt ~ cereyan etmi- komisyon da meııaieine devam tadır. Hacer H. Bu çocuğu almak ia- Pcımta ve tela:raf bat arildllril HO- finin gu piyasasına halrim ol- yat:! ~ıa.ıırwcı;e.ı ~= olmadıJını siJyl/yın Cnnaı fi. 
i etmekte ve gelen eserleri tet- lİ7or"!"~ eski.~ ~t et- seyin B. posta •e tela:nıf IDUbabera- mak ve fiati keyfi surette tayin =~ IOlVll da = cdilmeai ~ ibre bir lıanun l&yıbaaı Dısan içhı 
~~dan sonra bir mUhar- kik eylemektedir", demiştir. -'ftir. i,:m :•:-n 4!d.. ~ tmm tesrii için &tideki beyanatta bu- etmek üzre Neft aendikat'la an ratif mtldllril ile Neft mendilıaıt aıa- ~ve petrol lnbian ldıııyater
•f'llll&e DarillfUnun Emini İlmi istillklar faaliyeti hakkın- amm .qf"" ~ -=., ka..,. lıumwt~ · 1aşarak pahalılığa sebep oiduiu anda mukarrer oldutu enlapbmftır. !erile llı:tiaat vekileti makine mUben-

\!!.tt Öıner B. ıu izahatta bu- da muharririmize DarlllfUnun :..,., !:.!:!"* münfeil olu ıt.':: ııt;"' ~rreni ~e1! ~.:":::~ nu söylemiştir. Bu ~ cu l!il_lfı bir ~ ~k ~~ ~tıreklı:ep bir ~ tet· 
~tar: Emini B. kısaca ili cevabı ver- H. intihara t.,e••üt etmiftir. tuplarda ı.ım melrtubun llOl klSfeslne Kemal Ömer bey icabmda bu lıaıJlar için bir nnı inbiar 191diın ~ :,:nı::~yon _.._.._ -•·ft·-~ 
' " İ"'bi f · tir• -- '-·--' ··"- · lı: . . . lacafı ıpyi olmUflUr. Ticaret oda., .. r-·- -..---arlllflinmı 1a yat •· mıı · BI. b il. I il. h yanlır. llelrtup ..._ • .,...... gidece - suretle pddetli tedbır almaca-- tibi umumisi Cemal B Neft sendilıaıt- kolsa itini caa-daıı ~etmelı içhı S!: lıdlni1 ve derslerini• - "Her faktlltedeki komi- r uf: ag ~ ırlllz• ""o da aat ~ ~.:!:i:ir.çolı:· ~in her halde ~i aaasm- ıa Baklı:allar lı:ooper~tifl ıuumdald 1tzmıgeıcn tedbirleri teaplf'edecelrt!s· 

~y:.t9~~:çı:~·:r~mesaiainedevametmekte- tet!.::.::~:~:!;;an:nild~: E:~~r!nna~ldllmcYlı:i:e"= e'iıköiile lıir. hırsız çetesi .. 
G d 

riııin lıidayetlndm clibHı kadar 119 Telgraflarmı daha tıllr'atle çelı:tir- ••• • . 
llmril.klerı e hınalık vakau ....... ıı.. 296 tirkat meıı: latlyenler ... na onlar için de.,. D . d 1 b h b. k .. k .. d kt .----~- • _ nkumdan 283 airkatin failleri yakan semıümiz vardır. Yani ba~ bir enIZ en ge en eş lfSlZ }f OŞ ll SOY U an 

J .: k 1 k t lanmıtbr. yere allr'atle telgraf çekmek ıatıym- • • l\.aça çı 1 ar ıyor Taıla ;:;;,ıanmıf ~~::!0~~:f~~=ı~:~:=i Sonra Sandalla kaçıp gıtmışler 
ll çeı~!:~~=r.~:=·~ Tı: =lı:~::K~;r d:ut~~r=~:':,ı:9k Evelki gece geç vakit Yefil larak bulunan refikası vaka es- Komn olduğu söylenen bu 
tley t• t ft' • • 5' kaçakç lıgı.., fl nJWni tatla bumdan yaralamıftır. lhımdır. Abon~ tcralt! 14 lira depo- köyünde Şe'llketiye mah~esin- nasında korkusundan mü~a: h~ız kump~yasmm izleri il-e l e lŞtye reı l l -o- zite vermekten ibarettır. de Fidan sokağında tngilız ta- helede bulwıanıamış ve sesııu zcnnde tahkikat yapılmakta ol-

k ld 
"' •· 1 · Ankara treninde bir Bu gün Ankaraya gidecekler baasından Hayık Keresteciya-, çı~dan ~ ııoyulmasma du~u ve yakında ele geçirilme-

ÇO O ugunu SOY ıyor _ s.ı~~d::. ::_e:!.,_.. Gayri mübadiller ~emiyeti nm köşkü beş kişilik bir hırsız seyırcı kalmaga mecbur otmuş ~en muhtemel bulunduğu s!Sy-
c1en ~ l.- jandanDa ıalıiti Zi:ra reisi Hüseyin bey bu gUıı Anka kumpanyası tarafından aoyul- tur. . . enmektedir. 

,~ ektam rlifekamızdanl Kaçakcılık o kadar çok ki başı- beyin zevcesi Münevver H. katar S.- raya gidecektir. muştur. . .. . . Hını~ taharriyat n~ce- Y.akalanan ~uz kumpa-
1.."' ~!erde iki kaçakçılı-1 mızı kaşıyacak vaktmuz yok. bancaya .. ardıiı zaman bal&da kapa- Şehrimizde bulumnakta olan Tahkikatnnıza gore, deıuz s~de ellenne geç~~ 1000 liralı~ nra ıle alikasmı inkir etmekte 
~ ~edi ordu. ; Bir refikimiz gümrük baş- ~ ~.kurı~.n aıkmak au~tile Amerikalı gazeteci Vellington tarikile Yeşilköye gelen bu hır- mucevheratı v~ dı~er k?ymetli dir. .. . 

lııı..ı--~ y müdürü Seyfi B in ket güm mtibar ebniftir. MunevYW .H. olme- b ·· Ankaraya gidecektir sızlar clir'etk!raııe bir surette ~yası alarak hıç bir takibe ma- Bu vaka uzenne aoyulan e-
~'llllıu-wuı biri 60 bin lira~ rü".. ü efti ·. "i pa ba - den e"!1 kocat~ bat~. ~ _ ~ u gun ·- _ - _ - · Hayık efendinin köşküne gir- nız kalmadan firar etmişlerdir. vin komşuları endişeye düft(lk-
tıı:'lllde iskambil kaçakcılıgı tagunüd' }_ lmakş ~~ zaman ıar'" ~intihar •ttiiini oo:r'-it 7ramuagla otomobil micler ve evin her tarafında ta- Zabita, Madam Hayığen ihban teri için Yeşil kö~· zabltaaı ll-
•,LCtti d 

3 
. . k . m w o uzre memur tir. 

/ 
" • • _...., • 1 t 'ba ft,__ d "ı e 2 bin lıra ıymettn- dan hiç biri · · bulamadı" -- toslafh ar harriyat yapmışlardır. üzenne meseleye vouo ıyet etmıı mn ge en erti tı ..... .., ve e-

~kaçakçılığı idi. yazıyordu. sııu glill Rakı vermemiş dlr • 1862 namaralı mırı-y aralıuı Hayık efendinin Avnıpada ve şüpheli bir phsi derdest et- v;iYe ~şlne ço~ ehemm.lyet ve-
""-:111 Ciimrükte bunlan tetkik Seyfi B dün bu h ta bir Şehremininde ~ Ahmet ilen Beyazrtta Zeynep H. konafmm ~tı- olması dolayisile evde yalnı.ı o- miştir. ,.., ım .. ~1 tekarrur etmi§tir. 
L._~ :~ • • • •• • USU8 elitine nlo yaıı muınden kızarak m dönerken 112 .........-.h otcmıobille 

~edık bu kaçakçılıklar muharnnmıze demıştir ki: meybııneci Mıh ııli dö•düiündea çarpııfllllt M)'rileef 2IO dakika kadar • • • k Mal· ı 'I k • 
\ hiç bir malGmat yok- - Bu neşriyat temaınile ya- y•kel•mmtbr· keeilnıittir· Limanda Şırketı Hayrıye ış u ~azı er ongrest 

it landır, Tekzip edebilirsiniz. --k dı o 'd tarifesine başladı bugun toplanıvor 
'·e e,'eti teftipye reisi Raif Ben her gün teftiş yaparım. Dayalı giyen a ı:,::- intihar '•bbQslJ Yalovaya ~ en ş· k ti ha . kış tarifesini Bil giin saat 14 te MaUU ga-
~:lllUracaat ettik. Şunlan söy Belki bir ka~ .memur yerle:in~e h=!.:'f:!tla. k::. mabaDe- BeyoiJıında Hidayet namında ha- vapurlar adalara tatb~e ebaşıa::~. Bu müna- ziler, Darülfünun konferans sa-

..._~ . . bulunmıyab~lır ·. Fakat h~_ç bır tin:. oturan F•-k ıı- koc:aaile ~ met"!'-~ kadın ~ıili•i M~ sebetle bazi seferler ilga olun- tonunda senelik kongresini ak-
'iıu!tndım hangı kaçakcılık z:nnan ve hıç hır yerde böyle kavp ederek dayak :rerk• "J'uıam el!• kendıum terke~n~e;n mütees uğrıyacak muştur. Yeni tarifede Boğazi- decektir. Kongrede ruzname, 

., u hatırlayamıyorum. hır şey olmamıştır. ...,.,. ferya~• ...ı.aıı~Y! .~:raia tır~~ı.:l~ır..,:at!'. içmek 1a- lki .. · S . fain ida-1 çi'nin en son iskelesi olan Ana- bir senelik heyeti idare rapon 
1.1ç 

1 
. kaldmnq ıtfai:rede •tefi -dünnek re ıa f Evve gun, eynse 1 vakmd t kiraat hesapların tetkik ve yen· 

llumıırcak yangın Hamld 11 • t u ıu ramlr için kot•P ıe!miıte ele -ıe ımlat>- ~ resinin sevahili mütecavire se- dolu ka an son vapur 888 h .. d . 'hab . d'I 
41.. çıkarıyordu ediliyor hn:a ısi döıuniiftür, Bir hırsız yakalandı {erlerinde tadilit yapacağını ya ~ d~-~!l.~~: _ c=~= 1 

are ıntı ı ıcra e 
1 

e· 
~~'da kasap IJy -ı..ıı · . . -o- Silim kapıda Ayte bammm evi- mıışuk. Bu bapta yapılan pro- retle Adanın o günkü akşam • 
~ iiç ç k eğ! at k .. e:.,m ~manet HamıdıJ.'e su~ Ben Azgın bir çocuk ne ıriren..,. öteberi çalan o ....... :r•· . k bul edilmiştir. Öğrendiği- seferlerinden biri yapılmış ola- Balık pazarı temlzlenec.ek 
~~ lıaiıt~arı~Ha~~~ J. de~ tam~ri~e devam edıyor.. Kumkapı~ S.lihd~ ~ ka:rı ele ....mittir. ~zeo göre yapılan tadilat şu ıe- caktır. Vapur, ertesi giinü saba- Emanet sıhhiye müdiriyetı 
.;;:1,_ı..,,lanıalan .,...... toka- Tamırat bıttıkten sonra Hamı- 1~ yaımda bir. çocuk toför Celil cf. -o-· kilded" • 1 leyin Yalova'dan hareket ede- Balık pazarında balıklannda vt 
'-.. ~~ıauıı... ve :ranıını çıkar- diye suyu daha mebzul ve temiz d:;° ~; P~ ~ df~~ Şof/JrltJ tal11benln kaogaa M~~ olduğu üzre Yalova- cek ve adalara uğrayarak, o gün kanlar içinde satılmasında vt 

ııcı.ı.,; •t~'·!'.""l~r kıt~ :r....W. akacaktır. tür vmuf .,. 111 Şoför Huaıı mü•'?"! neticesinde h .. b'r vapur sabah gı·- kü İstanbul yolcumıı alacaktır. o havalinin de pisliklerden tat· 
et aondürülmuttur. · talel. edea Turbııa cf. ı:rı ı.s.ı.ı. ,.... ya er gun 1 1 .. .. hi · k · · ı:ı.. Jtfi · · · - nlıyarak kaçarluııı :rak•lanmııbr. dip akşam geliyordu. Kış mev- Bu suretle de o gunwı sabah se nne arar vermıştır. 

Qtl'" -- aıye ışı ôıa bir çocuk bulundu •. --o- sininde, Yalova'ya sabah gidip feri yapılmış olacaktir. Düşünü Kadıkilg buz f;ıbrlkası 
apur ka yıg?. çarptı Yiyandan itfaiye mütahassı- ~ ı:~~t~ N~~ cad~de Bir dükkanın bacası akşam dönecek kimse buluna- len bu şekille Adalara giinde üç Kadiköy halinin buz fabrika-

~~ liınan . sı gelmiyeceğini yazmıştık. Bun mnti ~ ı!İ ölmut 3 •:rhl< bir ço- t mıyacağı için, bu seferlerden sefer yapdacak>ken dört sefer sına ifrağma emanetÇe karar ve 
~ ~ açılıJda hir lıaza . ?lmuıtur., a mükabil Viyana belediyesi cak cer anmu~ · tutu~ U Ada hattında istifade edilecek- yapılmış olacaktir. Tadilatın rilmiştir. 
~~!.Z::::.~°!!!'i..~!Eman~te raz<!rğ~_mek?1~~~ bu- BegauU: hınızlılr ._!:~:~!tı.-....:;:!~ tir. Mesela köprüden zevalden tatbikine bir k§nunevelden.~ti- Zauallı gaurucak cljjn~ndl 
~.S; ~U11&deu:ıe neticetincle ka- radan ıtfaıyecı gondenldıgı tak Be,uıtta Ahdallalı el . • -raı. Hiriatoıma eütçi dilkkim- sonra kalkacak Yalova postası, haren başlanılacaktır. Dıger Zeyrekte 5 :ratmda A:rte .......6 
. .,._ P•tli aurette batara ....... dirde bunları yetiştireceğini bil siraı w!wkalı Burhanla ~ :;:: aaı 1ıııca-.ı.ki .............. tat.t-ı tekmil adalara uğramak sureti- hatlarda esaslı tadilat yapd- da lıir çocuk 1678 w.ı. oteaıolıi-, 

drmştr. ri çalddda• .., ..... ••aıııal-.fır. ı..- aöııd1iriilmüttiir. le Yalova'va ı!'idecP.ktir Bu su-, maınıstır. lin .ı._.. kalanı. ,.....ı--tır. 
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OAREHA~E · ·Ankara caddesi. No 100 
Telgraf adreıl Mllllyet, lstanbul 

Telefon numaraları~ 
lıtanbul 8911, 3912, 3913 

ABONE. 0CRFTLE.RI 

3 aylllJ 
6 

12 .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş ilXJ kUf'Ul 
750 ,. 1400 ,,. 
l 4fXI " :!!()() ,, 
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Ô n il r 

l~=: ~ -w -: .. =? :~:~:=~=nn 1 • ~ 
Lil( rııaçlarınııı ikiııci lıaftası 

Önümüzdeki Galatasarav - Fenerbahçe 
maçına intizaren bu günkü Galatasaray-

Nlazı1uı1lar nİ\~İrı tevkif edildiler, 
niçirı tahliye olundular'( 

Birinci •abifeden mabat tir. 
Maznunların niçin tevkif e- Maznunların tecil kanunun- , 

dildiğini yukarda söyledik. Ye- dan istifade edecekleri ileri sül 
ni ceza mahkemeleri usulü ka- rülmüş isede bu kanunun üçün
nununun 104 üncü maddesi mu cü maddesi mucibince irtişanın, 

v f b ·· ·· k k d kt d cibince maznunların tevkif se- hırsızlığın tecile tabi olmadığı e a maçı UYU mera uyan ırma a lf beplerinden biri de tahkika lü- , kendilerine bildirilmiştir. Maz 1 

Cuma gününüzü hoşça geçirmek için el ·evm 

GENÇLER ARASINDA • 
danslı ve şarkılı ve cazbandı gü7.el filmi ile YOKSEh'. ARi".L' Çok 
merakı aver filmini büyük muvaffakıyetlerle gôstermekte olın büruk 

• OPERA Sİ~EMASJNA 
gitmeniz icap eder. Ayrıcı iraesine devom olunmakta olan 

BUHRANLI GECELER muazzam filminde 

NORJ\.JA TALMAÇ bütün temaşaklranı teshir eımektcdir. 
illveten 

MERAKLI BİR AV ECLENCESl 
Kahkahalı komedi 

Celea evrü: ıcrı verllmez 
Müddeti geçen nashalar 10 kuruştur . 

Gazete ve matbaa.ya alt işler içla 

müdüriyete miıraacat edilir. 

Bugün Taksim Stadyomunda lik· dele ettikten sonra üçüncülüğü almıt zum görüleı: bir cürmün tahki- nun memurların tahliy~ ~dilen 1 maçlannın ikinci haftasına ait dört kuvvetli takımlardan biridir ve gine katının selametle cereyanına maznunlarla beraber nıçın tev l -
maç yapdacaktır. Bu maçlar; artık biliyoruz ki bu aene ferdi idmanlar mani olmaları, yani delilleri kif edilmedikleri oihetine gelin 
birinci kümeye geçıniı olan latanbul dolay11ile belki de en fazla çalıtmıt imha şahitleri iğffil gibi yolla- ce memurin muhakemat ka_ı _ .... ALEMDAR SINEMASINDA ~ 
Sporla Be"'!rta.ıın ".e. ~tasarayla 

1 

t~ardan biridir. la~nbul Spora ra sa~malan ihtimalinin bulun- nunu mucibince bunlar hakkın- 1 
Vefanın bınncı ve ılôncı talmnlan a- gelınce genç ve kıymetlı unsurlardan İ . , J GALA H AFT AS/ 
raımdadır. Beıikhlfı bu aene likınaç· mürekkep ve çalı9tığı takdirde iatik- masıdır. n:ı~a ~znunl~ın d~ eı.:vela mensup oldukları ~e C PSO İSİ 
lannda ilk defa sabada göreceğimiz bali parlak bir takımdır. Süleymani- sorguya çekılmesıle beraber a- kaletın sonra şurayı Devletın MA AR RA D 

Gaıctemf, 11.lnların me ullyetlolkabuletmez. gibi, latanbul Spor da birinci kümeyelY~ i!e geçen h!'1'!8 ~apbğı . latanbul dliye bu kanuni salahiyetini bi- bir karar vermesi lazımdır. Bu vı·ııi Fri - Dita Parlo - Lil Dao-aver 

BUGÜNKÜ HAVA girdikten ıonra ilk resmi maçını ya-j Şıld_ı .ma~ımn ıki~cı devreaınde ne.fe.• hakkin kullanmış ve tahkikatı daireler kararlarını vermedikçe Ç "' 
pacaktır. Vefa iae, geçen hafta Fener kalmbılıyetıEn~en bırdaz kaybe~!r hgıafbı onları tevkif ederek yapmıştır. Adliye memurlara ait bu işe mü tarafındın temsil eclllmiş muhteşem, fevkalAde zengım dram 

Dün hararet en çok 1 5 en az 8 
derece idi. Bugün havı ekseri yede 
bulutlu olacak rüzt;Ar poyraz cıe· 

bahçe ile yaptığı macın ilk devresin- o uıtu. ger ara an geçen ır ta 10 kı k !il b' d 
.. .•. kn'k kabil' . "k esnasında bıı noktaya ehemmiyet ve- Tahkikat bitince bu sebep dahale edemez. Bunlar kararla- muazzam sım te m ır en 

de ıı:~~t~rdıf1 te 
1 ıyetin yu. • rerek "aufl,,ü tezyit edebilecek bir kalmadığından maznunlardan rmı verdikten sonradır ki za- ayrıca; LINDBERODEN DAHA YAMAN 7 kısımlık komedi 

cektir. 
aeldıgı ıle, Calatasarayla yapacagı kild --ı . B "kt ,_ . . . . 

1
,_,_ 

1 
dil 

1
• 

1 
k •- fil .L. t fls puçalaI 

maç için hemen bir çok kimselerde ıe e ,,...ı,tı ı1e, .etı at epe:V: 11"''° her biri kefalete rapten tahliye ten tahkıkatını ıkına! etmış o- ""v ye e m,. o an or esu. me m .... us gaye ne 
büyük bir ümit uyandınnııtır. GaJa. f çe..Ic;ec;~n;: Htlngı .. ~ınk ga:!!kf:: edilmişlerdir. Bu tahliye, maz- lan Adliye işi mahkemeye ve-

1 
terennüm edecektir. . 

FELEK taaaraya gelince, gelecek Cuma Fe- ~~~•-ı berıyebere soaly embe. kta nunlarının masum veya suçlu ol recektir. Adliyemiz işi kılnun1 Bu gün 1, li l/i • 6 l/'l d~ mıtıneler, gece 9,15 de bah ·ı mak b . • d OIUHUIUI& a a Y ruz ır no ya . 1 -
nlerd • çe ı edyalp il mbuec '?.:'.~~ e iıaret edebiliriz: Betiktat galip geldi duklarıru gösteremez. Bu cihet- safhalarından geçirerek takip __...... Duhuliye 25 kuruştur. ~ 0 

ugu maç 0 ayıa e, gun&u ma- •· kd' d b al"b" tin b" f 1 · lnız ·· h" · hk tm k d" H ·· alık j 
Davulun mimriigu• •• çı gelecek Cuma için 'bir miyar adde-1 iP ta ır e u g 1 ıye.. az ~ • aı:· en ya cum un yet ma e- e e te ır. enuz m emece 

e-~ - dilecek gibi görünmektedir. Bu aebe- !da olmliaıdı ç?k memufldurk · Mağl tanblubı·1 mesinin kararı söyliyecektir. O hükmaltına alınmamış bir cü-
Gümrük tarifeaini geçenlerde plerden, b~iln Taksim Stadyomım- ~et ~hl e ı.W:t' ar~· ola:_.. ~ nu beklemek lazımdır Tahliye rüm etrafında akla geleni söy-'ı 

bir kerre tetkik etmit ve içinde de yapılacak ~er ?'açın, m~htelif nok bim;. e ne uvve 
1 gı- edilenlerin şimdiki hukuki va- lemek ve her hangi kimseye si- Bu günkü cuma gQ.nU saat 15 te matine olarak 

FRANSIZ TİYATROSUNDA leaadüf ettiğim bazı tübaf tey- ta!-rd!"' kendilenne haa bırer ehem- • ziyetleri gene maznun olrnala- rayet edebilecek mübhem şekil 
leri bundan bir iki ay evel kari- mıyeü vardır. Vefa talmm geçenlerde de yazdıgı . . l . . .. . 

1 Haftalık bir apor mecmuası neı· mız gibi latanbulun en fenni oynay8!1 nndan ıbare.ttır. Vakaa n_ıaznun erde ~azıyetı ~a.~ete . sutünla
lerime yazmıttrm. Dünki ııaze- reden bir arkadaıım var. Bu arkada- bir takımıdır. Fakat buna mukabil lar mevkuf ıken ve tahkıkat es rına dokmek durust hır haraket 
telerde yine bu mevzua dair bir ıun '."':""'~"'!da li~çlan'!"' ne~- m~acimleri müeuir olmadığı gibi nasında tahliyeleri için birçok telakki edilnemektedir. Mese
şey okudum. Musiki ilitı lüks c.Jenru karilerıne tabının ettirmek ı- ~udaf":"" da.~YI yaptı~ ba- müracaatlarda bulunmuşlarsa- le kanunlarımızın amir oldu-

Büyük Fransız operet heyetinin en büyük muvaffakıyet! olan 
LA MASKOT piyesi temsil edilecektir. 

Akşamı m<!şhur tenor Mösyö Jor! Foa'run lştlrakile Andranın en güz•! 
opereti LE ORAND MOOOL cumartesi akşamı e•yadan addedilerek yüksek re- çin bir müsabaka tertip etmİf Ben aıt vazıyetlerını tamamıle kavraya- d . . · • k'l . 'k .... 

T d d b dan illb ı ak b ~ mamıılardır. Yokaa aralarında yaptı- da o sıra a tahkıkat bıtmemış gu şe ı ve ıstı amette yurume 
•İm alınıyormuf. Bu meyan a ..:'.çı:'m ve~bit:C':; ::;ticel:r bak- ~~~ paslar, t~.P aürüıü ve saire. ç

0

ok olduğundan kanunun yukarda- ktedir. Ve öyle yürüyece.~~ir: 
davuldan 6 lira gümrük iıteni- kmda geliıi güzel tifahi bir anket yap ıyıdir; fakat hucum. hat~da e.? ıyı .,.. ki yazdığımız fıkrasına binaen Bunun fazlasın rve ya eksıgını 

LES MOUSKETAIRES AV COUVENT 

yormuf. Davul, davul olalı zan- A··" ela.ki !ar b ank . yuncuları olan Gazi ele bile ıut yok- . .. "ki" h · t k l - l lllll••---------~11 
netmem ki bu kadar pahaWq- :-akt ~~.k .. :f' .. ;;:ti ::" ı°n tur, müdafileri iae bir az sıkı bir bü- taleplen mustantı ıkçe ve ma ıs eme , orta ıgı ve veye ver- Cnma gününüzü güzel geçirmek 
mıt olıun. Ben olsam hiç davul dir enı 1 

cu erım va en er cüm karııaında ıu: çok bocalamakta· keme reisliğince reddedilmiş- mek ayrıca bir cürümdür. isterseniz 

ithal etmem. Varsın aeai uzak- Bir Fenerli:· Vefanın Galataaara- dır. iktisadi H. ETU AL sinemasında 
tan gelsin, daha iyidir. Bu bahıi yı mağlup edebilmesi, saklamağa lü- Gelelim Calataaaraya: Beykoza gösterilmekte olan MlLTON Sll.S 

kr k d 1 d zum yok, bizim hesabımıza gelirse de kartı zaif bir takımla bozuk bir oyun T k • ve OORlS KENYONUN temsili 
yazarken ne e ar a at ar an Calataaarayın yenileceğini zannetmi- oynadılar. Fakat buna bakarak Gala- u·• tu•• fl satışımız ÇO ıyı 
birisinin bir telefon muhaveresi yorum. Fakat bize kartı oynadıiı oy- taaarayın realizatör bir talmn olma. Kartallar Yuvası 
aklıma keldi: unu göaterebilirae Vefanın, Galataaa- dığını ileri sürmek kabil değildir. Şu G d k } k •• yeni ve mükemmel tılmlnl 

Görütüyorlardı. Ne görüttük- rayla gine bir beraberlik temin ede- muhakkaktır ki Nihat ta iyi bir vaz' CÇCll Sene ell 3 an StO {U- görmeğe gitmelisiniz. 
d b. • ki d bilmesi çok muhtemeldir. Eaaaen aon iyette olarak bugün takıma girebilir 

ld~ırinkii·. bilmiyor um, ızım e- senelerde Vefa ile Galatasarayın be- se, Vefa hücum hattı Calataaaray mü t .. IDo . de satılmıştıı· . . 
raberliğine az çok alıttık. Bu alıtkan dafaaaını, Fenerle yaptıkları maçm ilk l 1 fi \ · ( , • ananelerden ıstıfade etmek ve 

- Sesin uzaktan ne kadar iyi lığın değitmeal için de ortada büyük devresinde olduğu gibi kolay kolay aö B .. .. h r· .. . l y ~ .. t .. l . . ""t onları istismar ettirmek imka-
geliyor? ..• Oteki bilmem anladı bir aebep yok. kemez fikrindeyiz. Bu sene Cal~~sa- .u. se

1
nde :utund mka 

1
su um~ı:lo· an ~~ u un erını mu ees-,nı vardır. 

mı? B" 1 tanbtıl Sporlu· . Beıiktatı rayın daha fazla bozuk tarafı hucum çok ıyı o ugun an o ay satı -
1 
sır etmıştır. B Un b"t" b kı . ettar 

Devam edelim: Musiki i.litı yenm~k ~çin çok çalııa...:ğuruz mu- hattıdır. Filhakika bu hat henüz ta- maktadır. Geçen seneden ka- Yalnız bir Amerikan kumpa- u g . hu u~ u ~l k 
hakkaktır. Birinci kümede ilk resmi mamil~. idm~nlı .oyunculardan mürek· lan stok ta sürülmüştür. ı nyası şimdiye kadar yarım mi- sermayenın :ır~ ete ge ırı me 

arasında davula 6 lira piyanoya maçımızı yaparken bir galibiyete çok kYealp muCalstakir bır hat BeolkamamııtırBe. Aldığnnız maltlmata göre ec iyon kilo tütün almıştır. Bu gi- zamanı gbelmfıştıl~· Ç~hşkan fnfu-ı 
140 lira ve kuyrukluauna 200 li- ihti acımız olduiunu takdir ed ... ai- nız ata.sarayın Y oza ve • k .. d' l ld 

1 
k r fusumuz u aa ıyetı muva a-

ra gümrük konmuf. Şu halde in- nix.Y ylec"':,Yinekçlıkarddıi~.h~cği'!m ha~!'- nbebı kumb~lanh yalarınbın ço hmu ı~d e e el gkaelece s~neyehekı- kıyetle başarmakla Türlüye ga-
I 1 d vul lm Bir Vefalı • Geçen aene liknuıçla. da sag açı arın egıfti nazarı ıti· ayaatr ı assa u sene em mız e ma mıyacagı mu a - . . d"l • l kt 

san ça gı 0 
ursa a 

0 
ama· rmda Galataaarayla iki defa berabere bara alouraa bug~n de ~ücum 0!""· çok hem de cins itibarile düşük kak addedilmektedir. yesı tem1n e 1 mış 0 aca ır. 

ğa ve itibar edilmek isterse pi· ~dık. Şampiyon talmna kartı diğer c~ar~ batka bır.~ekilde tertip.,. * * * --o-- • 
yano olmaya çalıtmalı hem de takımların elde edemediği bu netice dilmeaı de beklenebilır. Galatasaray • k Bakkallar rakı fabrı-
kuyruklu !. bizim için çok kıymetlidir. Bu kıyme mahafili~de, ~u ·~ne Vef~yı ~utlaka Tu·· ı·k1"venı.11 ge"ırn1e te oldug" u ı 

Sen de tıi ıeyi bu aene de muhafaza için ea- yenmek ı.•te~iklerı ve ~u ıat~gı mey- '< , / kası açıyor ar 
T ramvaydayız .• Bir kılıksız Iataaarayı yenmek arzusile oynayaca- dana akgetebile~e~ J~ıld.e bı~. tak~ tekaA ill t .. 11 VC 1" Jctı Radı· yatım lZ Bakkallar kooperatifinden 

iız y enilmeği iıe hiç aklımıza getir- yapac armı soy e ı erıne gore, ıur .... ... l" b 

--
Pazar gllniluden itibaren 

ŞebudeHİLAL slnemı!lndı 
başı 

ÜÇ SİLAHŞOR 
Du las Fa erbank:. 

MUJİK KALBi 
filmini 

Barbara Beclford 11e 
Rikardo Kortez in 

refakatlle temsil eden 

LON ŞANEYİ 
böyle görecık<lnı ' 

herif diğerine çılattı: mek istemiyoruz. Binaenaleyh galip prizleri!e. mar~f ?lan ~lataaaraıJıı1a. N" dd' B • b" k f. ald~gımızkma umadta nazb arkkanll u 
- Karıttır, kanttır bakalım gelemezsek gine berabere kalacağız ~ın galı~yet ~ddıaaına ınsarun ır az 1zan1e ın eyın ır on eransı vazıyet . '.1rşıs~ a a . a ~r 

cebimde bir tey bulabilecek mi- deme~tir. . . . . . ınanacagı gelıyor.. D'" k m Türk ocagı· nda~ürk cemiyetinin itilası temin ko~peratıfı. katı surette hır mu- 1ı-••1111•~•"!'.''!flm••.,1J 
sin? Bır Beııktaılı: • Bınncı kumeye S. GALiP un a şa . . . .. . . e 1 kirat fabrıkası açmağa karar 

yeni geçen latanbul Spora yenilmek, iktısat doktoru N ızameddın ılecek ve Turk ferdının refahı ş . . • Büyük ve dllder 
- Kim karıttırdı cebini? ilk maçımızda bize hatırı sayılır bir • - bey tarafından (Türk iktisadi- mümkün olacaktir. vermıştır. Ol Ç k 
- Ben kör değilim. Bal gibi darbe olur. Filv~ki haa~ tamaıni ~1usiki aletlerinden yatı) hakkında çok enteresan Memleketin şeraiti tabiiye- --o-- ga e OVft 

karıştırdın! le ~e~hçlfeafrdednilmurekkYealp bır ~~~~ l k . bir konferans verilmiştir. si iktısadi inkişafa fevkalade Tüccarın sınıfları ile emsalılz artısı 
B lki 1 1 kla kend·1 ce ve ıati e emez. nız go~sı R ınan gümrÜ resmi . . B k f .. . b l T" od "d h , ti PIYER BLANŞARD 

- e yan '' 
1 

• niz ki biz de çalııtık, bele nefea itiba· Nızameddın . . . on. eran- muşaıt u unuyor. ıcaret ası ı are eye tarafındın temsll edlloıt 
bim diye seninkine ıokmuıum- rile çok iyiyiz. Yeni gümrük tarifesinde mu sında ezcümle demıştır kı: Filhakika geniş olan münbit diln toplanmıştır. Hey'eti idare İ 
dur, ne bağırıyorıun?Sen de be Bir Beykozlu: ·Galatasaray bize siki aletlerine çok ağır resim- - Türkiyenin geçirmekte ol- toprakların zengin vadilerin sene sonu münasebetile tücca- D ANA 
nimkini karı9tır da fit olalım .• • oynadığı ııi_bi oynarsa, bi1:"'.""' ama, ler konulmuştur. duğu tekamül tarihi içinde ik- kuvvei muharrikeyi çikarmağa nn sınıflara tefrikine devam et 

Küçük ilanlar ~:r:ı.:,:.. geçen •ene gıbi berabere . Büyük piyanolardan ı40 Ki- tısadiyatın rolü büy~ktür:lktısa çok müsait su .cereyanla?. oldu miştir. Diln de 50 tüccar sınıfla-
Karilerimin en şahsi işlerine Bir Galata .. raylı:. Vefaya yani!· lıse orglarından 450 kuyruklu diyatımızın idaresındekı mu- kça çalışkan hır nufus ıçın bu ra ayrılmıştır. 

(1812) 
muazzam flllm haldaııda Sfnıırı• 
dö Pul gazetesi şöyle yarıyon 

.et Bu !!Um çok heyecanlı ve gı, bile taalluk eden ili.oları netre- ıniyeceğiz. Geçen aene aıkııtığmuz piyanolardan 200 lira Keman, vaffakiyatımrza nazaran teka- • • * 
ki d zaman her takımı mağlup edebilece Viyolonsel, kontrabas için 8 li- mül tarihimizin inkişafı taay- uam .. ,o Bor'oası 211111929 den bir ak9am refi mize erce · dmanl ld • · · v ef - .o, " .,. 

dilmek u"zre gelen ve gülun" ç o- kadar 1 1 0 ugumu~ ıçnlmuk a ra 15 kuruş Cazbant davulların- yiln eder. 
ile berabere kalmak tampıyo ne- d d lO l' . l .. . d" .. . d .LJ iSIKRAZLAR TAHVl!.AT 

acıklı bir aşk macerasıdır. 

tur diye neşredilmeyen bir ilin ticelerine teıir etmezdi. Fakat bu ae- an. e .ıra resım a ıı:ıyor. Bu gun hır onum yenn e l•mraz dahı• 1 ım S7,50 Anadolu} ı. T. 37,tS 
c!ime geçti dercediyorum. . ne ayni vaziyette değiliz. Henüz tam Eskiden 6 liraya satılan bır ke- bulunuyoruz. Evvelce . hayatı- l Lıuou ıruyahhMe 210 25 o. Y. ~ i ~~·:~ Cenabı hak rahmet oyley•· 

<'Yaşım 60 ile 70 arasındadır. idmanlı bir hale gelmedik. Bunun i- man şimdi 15 liraya çıkmıştır. mıza ve idaremize !takım olan liun ly•ll dtn,Jr ynlu b 80 Trnal ıırteu 
4

,4-0,oo Devredilecek ihtira bera~. 
Haçça gideceğim.Edayı haç için çindir ki ön~?'üzdeki ma~ları dütün- . --o- yalnız harsi mesailden ibaretti. ~io.Nt:TL~:R llrktlrlk 1ırtaıı < 40,0.ı "Sigara paketlerinde veyahu~!ıııı~ 
b · d mek ve bu ıtıbarla. Vefa ıle. bera~e Din ve anane hayatımıza isti- lı •ın•ı- I '' :ı.ı R;htıaı~lrkeU. 11 ;ıo !ara aı·t ı'sl'Lat hakkında,, 21 g...,.ı-"' enı tezevvüç e ecek ehli ırz bir kalmamak mecburıyetındeyız. Böyle H 1. . d t" k .. . . ,. • •· H a.u ..-, 
genç arıyorum. Vucudunun Hi- bir mecburiyet altında olunca galip 8 1 acız e uccar yo ~amet vere!1 en m~hım amılle- AHdolu demir yolu 24 so · P~a Uman ıtrkrıı cvel 1927 tarilıM ve 7 53 nudınerb!t ~ 
:az yolculucuna mütehammil gelmek Iazımdrr. lıte biz de bu lüzu. Avrupanın bir çok şehirlerin nn va~ .yeh bu gun temamen 1. Trınvay. Ş. 73 oo tında Sanayı üdüriyetın en ıı 1',,. 

· ti - · e galip gele- d • · tı' B .. ml ketim' · 1. l'. S. Şirketi 22.00 ÇKKr ~il a ihtira beratı ahzedilmiş olup bt ıc•• olacak derecede kavi olması şart m~. yerme ge recegız v de şubesi bulunan şehrimizin eg-ış · u gun me • e .. ızı J. fa Şlrked 38 25 · · re mezkur ihtira furuht veyahıl .,.~~ı 
ır. Haç masrafını ben tesviye cegİ~te altı muhtelif ve belki de hep· büyük tüccarlarından birinin ba1şta1n başa. medeknı. ~uesse- T. Thtüo A. 'I. ıo 25 Londra 1042 50.00 Jliıwyort o.~ 93.76 ra verileceğinden mübayaa ~~- ı;; 

edecegim. F otograf ve adresle si haklı düşünce .• Biz bütün bunları hali acizde olup iflası muhak- se er e techız etme ıstıyoruz. 1. Değlrmea Ş. ~4.SO PaılJ ı ı 88 oo Atln1 36 oa.5o isticar etmek arzu eden zeva sıı'"' 
müracaat edilmesi» K.K. posta telif ederek bugünkü vaziyeti mey- kak bulundug· u hakkında ahiren Bu müesseseler modern ha- Ş. Değlrmoa ş. 5 75 Ceame t 4VS Roma 08 93.oo tanbulda yeni postahane aQ<~ııı<V 

1 al • A. <,:lmroıo Ş. 30 DO Bükr•ı 25 ()(J 50 Am11erdam Ol IS.75 Aşır efendi kütüphanesi soll•"ı•rd3 kutusu 13.» dana ~oymağa ça 11 .ım. gazetelerde intişar eden habe- yatın icap ettirdiği sanayı tesi- ı. T<ldon • ~7 75 Briikul d ero • w 
Var mi tall.b"ı'. ..Beş.ı.ktatıd~ku Fsenke lıbkil~açlarmk~ he rı'n es~tan ari ve hilafı hakikat satı, ziraat ticaret ve bankacı- .,. .ı :14.0o Sotya 64 97,SO Türkiye hanın a 18-22 nuın tef 

nuz gonne ı , a at ıyoruz ı ge- ug • I k 'b' .. l d' k' b l l Ş. M. l.cıa '- 4 75 Praı 15 72.50 Berllı ı 95,50 mukim İstok efendiye mliracaa 
FELEK çen aene ikincilik için Fenerle müca- bulundUO'U anlaşılmıştır. ı ı ı teessus er ır ı un ar a ~. Hayriye 18 oo Vlv·at o noo meleri ilan olunur. 

"ı\ illiyet,, in edtbl lejrlkası: 98 den öyle bir fırla~şl; kendimi Doktorla koridorda. epice ko -Di~orum! Şüphe yok kibu - Evleneceğiz.... tttltaf old;?~ ·Onb~, ~i~·::; 
ileriye atmışım ki hemen ağzımı nuştum. tehlike artık akla gelmemelidir. dememiştim. Belki: dür ben• ne zaman görse Y . 111 ıe ~ ·o o EŞ açacak ve: - Gözleri de muhakkak iyi Beyin yaralarında ki yüzde sek- - Düşünürüz!... bir baş !\,·ıamı veriyor, berııııat· 

- Hasan ne oldun?.. olacak. Bu günkü ameliyat bize senbeş ölüm tehlikesini geçir- Dediğim zamanlar oldul An- konuşmıı:ınak, yarasını k3 e· 
diye bağırcağımdan korkan Ni- çok ümit verdi.. dikten sonra gözde böyle bir cak bu o demek değildir. Kiminlmamak i in hemen kayboltıVrı:· 
hat bey her şeyden evel parma diyor. Ve .. İlave ediyor: koı:ıku kalmamıştır. Nihayet aklına gelirdi ki Hasan dirile- riyordu. halbuki akşarrı b~ r· 

Etem izzet ğnu dudaklarının üzerine götür - Belki daha bir ameliyat kör kalabilir. Bu da hiç bir şey. cek ve böyle tekrar benim kol- ber bu,ıınmaya ve 1<arşı ~~ı:. 

ş 

~~ dü ve bana gösterdi: yaparız . . . Fakat b~ ~erahhğı yalnız man- I~~rm arasına d?necektir ?_. Heı:n , şıya oturt•ıaya mecbur ol [tO-

- Sus... Böyle söylemesinden belki tık verebılıyor! böyle olmasa bıle ben hıç bır!E . h dan sudafl .• 
hudutsuz elem bitecek mi ace- ğınr hissetmek bile insana çok Susmamak kabil mi? Bu sükfi- değil, behmehal bir ameliyat Gece ... zaman ömrümün sonuna kadar pı zb~lmd~l' 1 aBva . 

1
'e 1<oıtıışu'. 

b B . d b' .. h • t . 1 . B . tı"yorum ki h" 1 b . - .. E k d - d 1 H 'd b" b k nusa ı ı ı enım ·ı-ı· a. ız e ır gun er mes u ın e em verıyor. en ıs tun ze ır o up enı topraga go- daha yapacakları anlaşılıyor. n ço acın ıgnn a am ar- asan an sonra ır aş asını - . ·. . .. tuyor. ı 
san gibi haşhaşa verip saadeti- artık o: türeceğini bilsem gene o iyi o- Bu sözleri bilmek, işitmek be- dan birisi de: sevebileceğimi aklıma getirme- ken kendısını ku? .:u.. r 5oıı· 
mizin gururuna erebilecek mi- - Oh.... luncaya kadar susacağım! nim için öyle tühaf ki. Sinir ve- Murat[ Zavallıcık öyle muz- miştim ki. Miralay Muhsin bey de bir dalıyor, diışunuY0 :ıı ısı· 
yiz? Eğer bu göz yaşı olmasay- desin ve bütün bu sızılar din- • • . • . . . . • riyor, zevk veriyor, güldürüyor. tarip, öyle içli ki. Benim ilk Ha- de: ra asabi asabi dudaklar~uyoı'' 
dı, o gelinceye kadar oturup ka- miş olsun! Onu arabadan öyle bir güç korkutuyor, çıldırtacak gibi o- san'ın sesini işitip de bayıldı- - Seni bizim yüzbaşı ile ev- rıyor, parmaklarıyla _ 0 Y rdeıı 
na kana ağlamak olmasaydı ih • • . • • • • • • ite yatağına indirmişim ki Nihat luyor, sevindiriyor. Hiç bir bi- ğım ve sinir hummasına tutul- lendirelim... du. Bir aralık oturdu~LI. Yoıuıt 
timal daha fena olacaktı. Dok- Bilmiyorum ne kadar ağlamı- bey hemen kolumdan çekti ve rine uymayan hisler. Seviniyo- duğum zamandanberi çocukca- Dediği zaman ona da: kalktı, pençereye gıttı. rı. ıı· 
tor ılk önce: şım, ne kadar zaman başım kar- beni dışarıya götürerek: rum: ğızın başı önünden kalkmıyor. - Hele İzmiri alalım da dü- uzun daldı göğü yılclrıl_ıı .,ar· 

- K~çük bir ameliy~t·:· . yolanın demirine yas~ ka~ış?. _ H'.1°1ra_h:ınım bu gün geı:e -. Oh .. iyi olacak, hiç bir Beni nerde görse kızarıyor, ~ı-. şünürüz. ·:. . . . yı seyretti.' Bol ~ir ay ı.~ı~ı go·-ı.· 
derken oyle {enama gıttı ki ? Allah bu ıztırabı kımsenın ba çok ilenye gıdiyor sunuz. Nedir şeysı kalmıyacak... zarıyor, yutkunuyor. Ümıdi Dememış mıdım ?. Zannedı- dı. Güzel çok gıizel, goıu ili!:. 
Biı:den bire başım d?ı:dü ve ~öz şına vermesini Sev, ağla! .inle, bu heyecanınız?... Diyorum. Korkuyorum, me- yok .. !?kat. seviyor. Şaşı~acak yor~um ki b~ ~evap.onlar~ ad>!- lü doym~n bir ışık ve rrıa: se· 
lenm karardı. Çok ıyı etmışte haykır, çırpın; fakat sesını du- diye bana çıkıştı ve hayli surat raklanıyorum: şey degıl mı? Şaşmamak lazım. ta bır ret gıbı gelır. Mu-alay D" masmavi ol\1.§ı.ııı .ı;iıı 
~oluma girmiş. Yoksa düşer- yur ama, duyurmaktan kork ve astı! Asabi olmıyayım da, he- - Ya fena olursa?.. Ona hak veriyorum. Beni çok şimdi garp orduları karargiihile u:ıa~nkadar tatlı ve lı~ 

1
• 

W'll. Biliyorum bunda hiç bir Boğul! Onu getirdikleri zaman yecanlı olmıyayım da gülüp eğ- Bazan bu vehim o kadar ileri bekledi, çok ümit besledi, evle- beraber bizden çok uzakta. İh- j yre : 
1 

B'r kaç dakika avı 
şey yok. Onun gözlerini açacak da öyl~ ol?u. R'.~l?~.a.~ ~~ leneyim mi? ... Bu adamlara da gidiyor, g~zlerimi o kadar ka- neceğim_izi muhakkak bildi. Bu- ti~al beni ~utmuştur bile. Mu-1 ~ey ~~ı-t: · mıektabın düıtya. 
lar, buna çahş~yorlar. Fakat ne banın .. ıçenye surilldü~u ~o- ben bunu anlatamıyorum 1 rartryor ~~ =.. . n~a benım kabahatım yok. Hiç rat la her giln beraber oluşumuzj gın g TJtTf<fJ>Di 
de olsa onun blr an acı duyaca- rür gormez karyol~ üzenn- • • • • • • • . • • - Ya oluvenrseP .. • - hır zaman ona: fena. Hele bu akşam ne kadar 

ı~a........ T 
.. c. tP" ... uıIUMiiltiilL!~~~~ 



~Ye nı·· 
ı • teı.ı·ruracaat etmiıler, film 
1~ ı.ı, . 

1 1nde bulunmutlardır • 
1ıt· lif .. 
~•lır,; 1 nueueıe tarafından ka-

;,, ha1 ı~h'...".' çekilmek üzre iıtih-
-. ·~•uıtır. 

·~dç•kiıcn · 
· e l l le film «Paşanın oilu» 
~ '•rıar l&ımfı_k ~İr kurdeledir. 

• lrıi.ica~:•u . lltibdat devrinden 
. a~._Yİd l~aıne kadar cereyan 

i!lir en •iham almarak tan-
~ . 
~t-... &•:oaı 1 • 

1 • tiıı d e .ennden aldığımı~ 
,._t•tı.~. A•receı vüsukunu tayin 

&.. ceba bu .. 1 
.... 

1\leııe . k" amator er ve 
il ınılerclir? 

MiLLiYET CUMA 

-- ' 1"; 

Yeni 
bir filim 

Bir amatör heveti 

I 

"Gece f!Ozeli .. filminden "Mele .f .. 

22 TEŞRiNiSANi 1929 

Saf ve tecrübeıız bir artistin hile
kar bir «emprezaryo• tarafından na
ııl iıtiımar edildiğini ıröateren bu 
film UFA mamulatından bir Alman 
eıerldir. 

Fakır ve afif Vera Keraten'i bütün 
tiyatrolara müracaat ettiği halde hiç 
biriıi kabul etmez. Kız nevmididen 
dolayı bir otonun önüne atılıp intihar 
etmek iıterae de kurtardır. Otomobil 
de bulunan Con Lidı ismindeki zen
gin bu kızın haline acıyarak ona bir 
yer bulur. Kızın bu zenginle temaıı
ru gören Merk isminde bir hilekar 

Baden-Buden rezaleti filminden "Majik., 

1 r-sın;,;;;;;·;;;;,;;ı-1 ,l. .... ___________ _ı 
«Gece bizimdir» filminin vazi. sah .. 

neıi Kari Frohlich Licilyaclan Berli
ne avdet etıniı ve filmi için lizım ge· 
len mümeHilleri toplamağa batlamıı 
trr. 

Harry Piel cEn eyi doıtu» filmini 
bitirmiıtir. Filmin iraeıine baılanmıt 
tır . 

M. Louiı Nalfaı, yeni yapacağı 
film için, Rua vazi ıahneıi ve, o:Aı .. 
yada kaıırga» filmirun meıhur aktö
rü M. •İnkiı chinoff» la bir mukav .. 
le yapmıştır. 

ı vazi sahnesi, lıkandinaY• 
yah ı. .uberc olacaktir. 

tellil onu Baden - Badene götürerek 
onun ve dostu diye aleme ilan ettiŞi 
Con Lidı in namına dünyayı dolan: 
dırır. Bu eınada Vera ile Baron Hal· 
den ıevişirler. Nihayet Con Lids te
sadüfen Baden - Baden e gelerek hiç 
bir ,eyden haberi olnıakıızın rezil o
lan Verayı bu vaziyetten kurtarır, 
Merk tevkıf olunur, ve Baron Halden 
ile Vera birleşirler. 

Film caziptir. Basıt entrikolar iyi 
hikaye edilmiıtir. Çok güzel fotograf 
lar vardır. Biriğite Helm aaf artiat 
rolunda ırüzeldir. 

-~ 

İspanyada 3000 sinema ııalomı var 
dır. Bu adet 1926 senesine nazarcn 
1000 kadar fazladır. 



" MILLIYtr t'UMA. n 

MahRemelerde : 

Nakkaşlar köyü cinayeti ..... ~h~: mö .. ·~!2!.~~~l!Z_ ~! !~ (t1lı 
kait ıabbh amire miidiir ...ı..ıo bafia olanların 2~/11/29 pazartesi giinil (9 dan 12 ye) kadar labatı VÜ 
Mehmet Faik pqa irtihal eylemittir. cüt etmeleri ve fiat vermeleri il§n olunur. 

Büyük babasını ol düren Hüseyin in Nat meğfiret aakfi bu gün damadı 500 Kg Hususi motör yağı 
~et ~üttü zade. Meh'!'et Hayri 10 Kg İngiliz sicimi 2 ı - :z - 'm 

h k • d •• d d "td( beyın Nışantaımdaki haneaınden kal- , . ' . ""'I' ffiU 8 emeSine UD evam e l dınlıp namazı aelab cumayı müteakıp 1000 Kg Galvenıze dıkenlı tel 
~ -- Tqvikiye caınünde eda va oradan 600 Adet Soba bonısu bileziği 

Dün ağırccza mahkemesi' ıesinde asker Ahmet ismin- Beşi~t•ı• indiri~ip huıuıi vapurla 100 Kg İspermeçet mumu 
e bir izdivaç me el esile baş!. \ binsini öldürdüğü ihbar c- U kudara nakle.dılecek ve ~dehu ~- 20 Adet Götleri 

k b• b'' .. k b b . I im' B h I O raca Ahmette aıle makbcreaıne defınl SO Ad t M b k ara U: uyu .a a~n o u- J, ıştı .. u . ususta ~e.eı:ı s- haki gufran kılınacaktır. e uşam a ca et 
ıle netıcelenen hır aıle facıa- kiıdar mi.ıddeı umumısının ce· Cenabıhak rahmet eylesin 50 Adet Muşamba pantalon 
ının muhakemesine devam o- vahı tezkeresi okundu. Bunda • • • 5 Adet Kurşun pensi lokması hakkiyesi 
unrlu. Hadise şudur: böyle bir hadiseye tesadüf edi- MUESSIF BlR iRTiHAL 3 Adet Tarihli madeni damga 

Çatalcaya tabi Nakkaşlar kö- Iemediği, vak'anm ay ve tarihi İstanbul Rüsumat Baş Müdürü aa- 100 Kg Prinç çubuk Avrupa 30 m/m 
!Ünde Ayşe isimli güzel bir kıı bildirilirse belki bulunabileceği bıkı, v~ bU~ Tilr_k Sanayi ve .. Tic~- 200 Kg Müsavi köşe demiri ( 3x25) 
ardır. Mamun Hüseyin işte bu yazılıyordu. Keza Ahmet c- ret !"ücuescaı sahıbl Talat Huseyın 300 Kg Lama demiri 8x40 m/ m 

1 • 1 b'' .. 1 f d' . Trbb . Beyın pederi, Hacı HUıeyln ValMlf 300 K L d .. 8X60 / 
:ız a nışan anmış ve utun re- en ının ı adlıden gelen Bey irtilıall darübeka eylemiştir. Ce- g ama emın m m 
:berlik hayatında kazandığı 400 müşahede raponı okundtL Bun- nazeai buıtün sabah saat onbirde Ar- 1500 Kg Demir lavha O,SX1800X700 
i rası ile 3 beşi bir aradasmı ni- da tamüş şuur olduğu ve hadi- nanıt köyünde Mumhane sokağında 8 Adet Lastik bandaj (Bagaj arabaları için) genişlik 65 
;an hediyesi olarak bu kıza ve-1 senin ikamda aklında hiç bir ıs n~rolu ~den kaldınlar":1' Ru- m/m kutur 290 m/ m 
]yor.Müdafaa vekilinin iddiası 1 t evvü; bulunmadı" bildi- ~eli hiur kabnıtaruna defnedilecek- 100 Kg Yuvarlak demir 12 m/ m 
ıa göre hatta Ayşe Hüseyinin ntlyordu. Mahkeme gı müdei w-. 75 Kg Müınfvi köşe demiri 3x20 m/m 
:vinde bir kaç ay da misafir <>- şahsi vekilinin diğer katil hadi- Gerede Malmüdürlüğünden: 100 Kg Müsavi köşe demiri 5x40 m/m 
arak kalmıştır. Fakat Hüse- 1 sesinin tarihi vukuunu bildir- Gerc:denin 15 kilometre ğar- 20 M . Dişi helezoni telli lastik boru 140x120 
tinin büyük babası Sadık onba-1 mesi ve Ankaradaki hadisenin binde Bolu ve Adapazarı şosa- 1 Adet Ambuvatmanlı T 80 m/ m 
:ı nasılsa bu nişandan vazgeçe-I de tahlriki için davayı 5 KAno- u üzerinde seneliği beşer yüs 50 M. Dişi helezoni telli lastik bonı S5:ıı:2J 
·ek kızı bir başkasına nişanlı- nuevel ııaat 10 30 talik etti. lira bedel muhammenle reşadi- 180 Kg Tuz ruhu 
ıor. Hüseyin bu hadiseye çok ' ye gölilniln iki aenelik balık rea 200 Adet Ampul edison nonnal 200x100 
:ınyor. Ve Ayşenin düğünün- - mi 17-11-29 dan itibaren bir ay 250 Adet Ampul Bayonet mat 24:ıı:15 
le Hüseyin büyük babam Sa- Bekçiyi yaralayan Arimda pazarlıkla intaç edile- SO M. Siyah pandazot 
lık onbaşıyı öldürüyor. Aynı hırsızlar ceğinden talip olanların Gere- 50 M. Yiln keçe 10 m/m 
:ece aynı zamanda çıkan bir de mal kalemine müracaatları. 50 Kg Kösele 
:argaşalıkta mezkftr köyden Amavutköyilnde kız koleji 2 Adet Manyato zili (600 om) 
>;ıbri, Mehm.et. Mustafa J:!üse- müdürü misia İskot'un evinden J)ehremaneti i lanları 1 1 Adet S~~u~uk.. . 
~ taban~ ıle mazn~ ~use>? gümüş çatal ve bıçak çalarken - • 600 Adet Komür küfesı 
n ~eııhe~ı~rt;ır. Her iki hadı- kendilerini derdeste gelen bek- Fatih dairesinden: Cibalide 100 Adet T~hta fırça~ı 
ıenın _faillennın davası tevhl- çi Gaziyi yaralıyan hırsız İbra- Yenikapıda Fener caddesinde 6 Adet T~rk bayragx büyük 
len ruyet olunmaktadır. hiın, Muharrem ve Ohanesin kulei zemin mahalile Hacı Ha- 10 Adet Turk bayragı orta 

Geçen celsede. celbi kararla- muha hemesine devam olundu. lil attar mahallesinin Kuru Çeş 28 Adet Türk. ~o~ıu_ı;ma bayrağı orta 
:ın1mış olan ş~hıt İbrahim Ha 1 Hırsızlar bekçiyi yaraladıktan me sokağında bulunan ıs atik 5 Adet Vantılatorlu s~yyar ocak (Büyük) 
ıl B. ge~~ıti. . ~u sı:8d.a sonra kendilerini takip eden po numaralı mahallin icara raptı 2 Adet ':azı .. ta~ımı kristal orta 
naznun Huseyın vekıli Sadı Rı-ı li~~ere de silah çekmişlerdir. ~ükarrer bulunduğundan. ta- 500 Kg Asıt. sulfnk 
:a ~· m~un\Ul yaş.mm kendi Dunkil celsede serkomiser Fa- lıp olanlann Kfuıunuevvelin 14 6 Kg Kup~lya ı 2oxı 
ddıasr aksm e 22 değıl 19 raşm- hri, polis Murat, Ziya, Sabit, İ- üncüÇarşanba günü saat 14 te 40 Kg Kup~lya 40x4 
la olduğunu ve bunu şahıtlerle brahim, Mustafa Murat Bebek daire encümenine müracaatları 2° Kg Kupılya 35x5 
,üfuskayıtlarile ispat edeceğini muavini Hamdi beyler ;ahit er ilan olunur. 40 Kg Kupilya 45x5 
ôyle.?ikten sonra ~azı ?'1!ida-' tarak dinlendiler. Hepsi hırsız- • • • 75 Kg Kup!lya 50x5 
aa şuhudunun celbınl ıstedl.' lan yakaladrklan sırada silah B k k- b 1 d' dairesin- 60 Kg Kupılya 50x6 
ıtuavin Cemil B.Hüseylnin aile çektiklerini ve Üzerlerinden d . aDı~ o~ e e ıy~ 13 d t 15 Kg Kupilya 70x6 
:ütüğile beraber nilfuıı kayıtla- mesruk eşya çıktığını söyledi- ke~. ~:, e ~e.vcu b k a ~ 75 Kg Kupilya 50x7 
mı celbini istedikten sorıra şu- ler Maznunlar şahitlerin ifade- arfu anıul•u. l'i' çtıınlıı .so ak lmapa 50 Kg Şaplı kösele 

d "Ik hkik d 1 • z usu 1 e sa ga çı an ıı,ı- 60 Kg Y - ı k "" ele 
ıu un ı 

1 
ta at ·~~m a

11 
- sini kabul etmediklerini söyle- tır. İsteyneler her giln gelip 

15 
Ad ~g t b.?: ıı; 

.a~d. de;> =
1 
m~ası ,.. ~ ab~ldire diler. Mahkeme Muharremin sobaları görsün ve ihale günil o- 2 Adet Ke d"fu ece,,. 

ı!11 ı ın enemıyecesını 1 • yaşının ve İbrahimin tecilinin e lan 15/12/ 929 pazar günil saat et a ı : paspas 
ı. ııaslannı öğrenmek için davayi 13 çe kadar da teminat akçesile 1 Adet Ne~tı kıl~an paspas 

Mahkeme hey'eti müzakere- talık etti. teklifini havi mektubu daire en 1 T~ Turkçe çınko kalıp 
'en sonra nilfus kayrtlarmm çı- climcnine venıiJL 250 Çıft Çorap 
artılması ve gösterilen şahitle O fi 100 Adet Soba borusu rozası 
in celbi için davayı 28 teJI'İni· rhan Sey 1 B. dava- * * * 1 Adet Petrol ~bası . 
ani öğleden sonra ya talik etti. sından vazgeçti Şehremanetinden: Sebze ha- 2580 Adet Kara çıvı 220 m/ rn (krokisi gıbl). 

0 li meydandaki numarasız kan- 25 Adet Fiş normal 10 amper 
• Karagöz gazeteai başmuhar- tar kulübesi kiraya verilmek i- 20 Adet Yuvarlak demir 5 m/ tul 12 

K omıser Ahmet efen- riri Orhan Seyfi beyin Burhan çln açık. m~ayedeye ko~~!i- 200 Adet Yuvarlak demir 8 m/m tul 12 
dinin muhakemesi Cahit B. aleyhine açtığı tahkir tur. ~a.lıplenn ~~eyı gor- 60 Adet Yuvarlak demir ıo m/m tul 11 
Beyoğlunda Vefik beyi atdll ~avası rilyet olundu. Orhan Sey ~ek ıçk~"'~erihgunl ~~ay1edey1e2 32 Adet Yuvarlak demir 10 m/ m tul ıo 1-ı 

. fı B davasından sarfınazar ~ gınne ı~... a e gunu o an 120 Adet Yuvarlak demir 16 m/m tul 12 1·1 
en komiser. ~et efendinin tiğltrl bildirdiğinden mahke- Klnunovvel 929 perşenbe giinü 10 Adet Yuvarlak demir 16 m/m tul 10,4 
1uhakemcıııne dun devam olun h y' • d uku levazım mUdürlüğüne gelme- 21 Adet Y'uvarlak demir 16 m/m tul 7 
·u. Geçen celselerde mUddei şa- ~e e C:-ı avanın s tuna teri. 16 Adet Yuvarlak demir 20 m/m tul 15 
si tarafı Ahmet efendinin 336 arar v . • • * 12 Adet Yuvarlak demir 20 m/m tul 11 

Istanbnl nalia haf ınbendisli~in~en de F:~~~:;:r~?:eı::a~:~: ~ 2~ !~: ~;~~ak demir 
20 

m/m tul lO 
25 Teşrinisani 929 tarihinde ihale edilmek üzre münakasa- sokağından bulunan 24 atik 12- 16 top Çizgili milimetrelik aman ldğıdı. 

. ı ilan edilmiş olan Porsuk istikşafma ait mukavelede bazı ta- 36-36-136-2 cedit numaralı 3 kat 1 adet Kompostör muleti hakkiyesi 
· filata lüzum görüldüğünden tadilittan sonra milnakasaya konul- lı yarım k!girhane ile iki dük- 4 ,, Muşamba pardesil 
'lllk üzre münakasa başkaca ilan edileceğinden pmdilik ihale kanın ve Unkaparun da hacı SOO Kg. Şeker kesme 
ınamelesinden sarfınazar edildiği ilan olunur. Halil attar mahallesinin Kuru 10 adet Bıçkı desteresi 

Evkaf mıınm nıüd8rl810Dden ;:~ ::::~rr:; ~~~ıı:~: Z2 " le!1at~ iı:~~ı;;_ıme baflı amerikııa maekıp b-
. d .. 

1 
R.. 'h .

1 
sı mukarrer bulundugundan ta- 3 ,. Rondela zımbası 8 m/m kutur. 

<?.uraba .?astan~n e n_ıevcut mustam~ • . ontgen c! ~ı e lip olanların Kanunevvelin 12 50 ,, Entiroptör 6 amper. 
cferruatı muzaye~es~~~. talıp zuhu.ı: etmedıgınden ! · S~.nın o- inci perşenbe günü saat 14 te 1 ,, Amper metre cereyanı mütemadi tablolU için 
~zun:1;1 Cumart~ gunu saat on.~ortte paza~~ıkla ıhale~~ ıcra e- daire encümenine müracaatları 1500 A 220 volt D. G. E. 
ılecegınden talip olanların şeraıtı anlamak uzre her gun leva- · ıan 1 1000 Kg Yuvarlak demir 16 m/ m 
ım idaresine ve ihale gilnü de idare encümenine müracaatları. 1 0 

unur. • * • 1 adet Manyato iki silindirli motör için ~ 

Emvali nıoıruko eıudurıunuodcn . A. Hisar be!ediy~ müd?riye- 2 .. üç dilli palanga makarası 150 m/ m 
IJ IJ U Y U tınden : Bedelı keşfı 749 !ıra 64 350 " Memeli menteşe 60 m/m 

Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde Süleyman efendi so- kuruştan ibaret olan Beykozda 15 " Maden için mahrut 1 başlı amerikan maııkap 
ağında 500 lira nakit ve peşin bedeli muhammini olan 5 numa- Karacaburun caddesinde Ne- kalemi 5 m/ m kutur. 
ll~ maa b~hçe ~tamam hane 655 lira nakit ve peşin bedelle ta- ş'et bey bahçesi dıvarile keza- lO " Maden için mahruti başlı amerika11 maskap kale-
bı uhdesındedir. 24-11-929 tarihine müsadif Pazar günü saat lik bedeli kesfi 422 lira 80 ku- mi 6 m/ m kutur. 
4 de p~arl_ık suretiyle icrayr müzayedesi mukarrer bulunduğun ruştan ibaret "mahalli mezkurda 1 " MaJ;ıı:uti b~!!lı Ame~kan maskap kovanı No. 1 
an ~aliplenn '?'o 7,50 hesabile teminat makbuzlanyla Emvali Vasif bey hanesi bahçe divan- 1 " İngılız (Vıtvort) dışi malapafta taknnI 1-8 3-8 
Ietruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. nm inşaası münakaşaya vaze- pus 
t.r 1 LL-ı··..; E-:.,,T--IN ___ - EGL- E- N---C--E--·L- ER_f_ - dil~iş is~de talip zuhur eyleme 1 " Kazancı mengenesi 5300 m/m sıkı!:!tınna için 
J.', 1 mesıne bınaen 25 - 11 - 929 pa- 25 " Lüks lamba makarası demir 

zartesi günü pazarlıkla ihalesi 1 " Lojman için bizote ayna (orta) 

Bıı rnak ll yeaı 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 
1.- Başa sanlan tülbent (' 
3.- Kt.tip (6) 
4.- Geni ı (3) . 
5.· Meıhur bir yemek (6' 
6.- Vekit (5 ) 
7 .. Mum dikilen 9ey (6) 
8 .. Nck sansız (3) 
9 .. Bitap (6) 

mükarrer bulunduğundan talip 2oo " Prinç su muısluğu 3/8 
!erin yevmi merk:urda saat 14 ıoo Kg. Siyah döşemeci çivisi 20 m/m. 
de kadar daire encümenine mil- 96 Pus üş köşe ince diş eğe 4 pua 
racaat eylemeleri. 20 adet Donanma ampulu 14x5 

• • • 
Beyoğlu dairesinden: Teklıf 

edilen fiat haddı layıkında gö
rülmediğinden pazarlıkla mü
bayaasma karar verilen 300 me 
tre adi taşm itasına talip olan
lar 27 - 11 - 929 Çarşanba günü 
saat 14,5 de daire encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

• • • 011.alı.Q bllmecamlzla 
halledllmlf fekli aŞhremanetinden: İtfaiye 

YUKARDAN AŞACI: ıçın lüzumu olan .~ muşa-
ı .. Okun fırladıiı feY (3) Gö - mba kapalı zarfla münakaşaya 
üıtü (3). zun konulmuştur. Taliplerin şart-

2 .. Valde (3). name almak için her gün leva-
3.- Bir _Yentiı (3) Uğurau2 (.l) zım müdürlüğüne gelmeleri 
4.· Neııl (3) kl"f k l d "h 1 .. s.- c~fa (3) . t~. ı me tu~ arını a ı a e gu 
6.- Damarda akan (3) nu olan 12 Kanuncvvel 929 per-
8.· Büyük (7). şenbe günü saat on beşe kadar 
9 .. Emeller (4) yarım (a . mezkur müdürlüğe vermeleri. ---

100 Kg İngiliz sicimi 1 1/ 2 m/ m 
20 adet alaturka el desteresi 400 m/m 
40 ,, Odun baltası 

1 
3 

10 
50 
50 
50 
20 
25 
25 
25 
25 

100 
60 
32 
28 
11 
19 
63 

,, Anot bataryası kuru pil 90 volt 
,, Tüccari muhasebe defteri 

adet Koltuk sandayle 
Kg- Altı köşe başlı cıvata 1-2 x 100 
,, Adi zincir 3 m/ m 

'' '' ' ' 5 n 
,. Düz freze başlı demir ağaç vidası 4 l-2:ıı:25 
,, Altı köşe başlı demir maden vida 1-4x20 
'' '' ,, ,, '' ,, • • 1-4x30 
,, ,, ,, ,, .. ,. • • s-ıexso 
,, ,, ,, ,, ,, ,, • » S-Sx30 
, antimuan 

adet Ot kazması 
,, Yatak çarşafı 1,40x 2,20 
,, Küçük yastık .YÜZ~ 0,35x0,71'. 
,, Plümo ' 
,, Havlu kalrıi 
,, Peçete 

markalı 

Elastiki ~ora~lar 
Mezkiır lahika ıvrıca zalf .ltmağa mahsus 
kemerlerle sın her nc,·l vesalt imal eder. 
Bu nevi kem"lerin mütchııssısı olın lsı.ın-
bulda )eni Borsa kar$ısır. h 61 numeroda 
NECAT MAÔAZASINDA ve sair bu 
gibi levazım satan mağazalarda bulunur. 

Türkiye umumi milmessilı ELIE. S. HAIM 
posta kutusu lsıanbul 431 

DANTOS 
DİŞ 

MACUNU 

DİŞLERi 100 SENE YAŞATIR , 
Çiirilmekten vikaye eder. Ditleri inci aibi beyazlatır. Dit '111 

lerlni kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve ditleria ..... erk 
da kalan tefessUhatı ve ufuneti izale eder. Dit afrılarma, neS~I 
ne mani olur. Ağızda ııayet latif bir ıerinlik ve rayiha bıt tİ1' 
Mikroplan imha ve ağrzdan ııelecek her türlü butalıldarıP,"ıı& 
yetine mani olur. Avnıpada dalına birinciliği alır ve bi~ 
diplomalarla müıattaktır. En büyük mükifatı ihraz eder. ~-;. 
madıı.lye ve niıanlar almıthr. (20) kuruta Huan ocaa -~ 
Dantoı dit maaınu yerine b8.fka bir marka verirlerae ıa1JP17..:;., 
Çünkü Dantoa dünyanın en enfes ve miikemmel elit mU..U-
dır. 

laIDI ve karton nıo~a1aası 
TülOn in~isarı omonı oıü~OrlO~On~en 
İdare için mübayaa edileceği ilan olunan klğıt ve ~ 

ra ait teklif mektuplarının tevdii için gösterrilen 2/12/92! .... 
rihi 11-12-929 Çarfamba gilnü saat 10,30 a kadar temdit~
tir. 

2 ,, aşçi çaketi 
3 ,, aşçı göğöslüğü 

30 kg. Yuvarlak başlı demir perçin çivisi 3,Sxll 
100 ,, Yuvarlak başlı demir perçin çivisi 1S:ıı:34 • 
500 ,. M!isavt köşe demiri 6x50 

20 ,, Siyanör dö potas 
200 adet Elbise aski çengeli bliyUlı 

1 ,, Portatif şezlong 
1 adet cerrah aleti dolabı · l 

1 ,, Portatif masa 
1 ,. Kumaş masa örtüsü 2 metre 

10 3m Çam tahta (muhtelif eb'atta) 
18,500 3m Çam dilme ( ,, eb'atta) 
10 ,, Çam kalas ( ., eb'atta) 
2,500 3m Gürgen kalas 4x0,25x0,06 

20 adet Bezden muhabere çantası 
100 m. Yelken bezi 
50 adet Kılıflı çift işaret bayrağı 
30 ,, Kılıfsız çift işaret bayrağı kmnm 
30 ., Kılıfsız çift işaret bayrağı yeşil 
3 ,, Türk donanma bayrağı küçük 
5 ,, ,, bayrağı küçük 
1 adet Çift hokka tablası (cam) 

25 Kg. mafsallı çelik zencir 
500 adet Çam kalas 4,00x0,25x0,05 
500 ,, ,, tahta 4,00x0,22x0,015 

1 ,, numaratör tamiri rged 
20 Kg. En ala tipo milrekkebi siyah No 1469 (::rget) 
50 ,. Adi ,, ,, ,, ,, 1850 ( ) 
9 ,, Renkli takım tipo mürekkebi (Gılaytsıııaı> 

150 adet Prinç kapı kolu (kroki mucibince) 
150 ,, nikelli ,, ,, (kroki musibince) z5 
50 Kg. Yuvarlak başlı demir maden vida 5/16ll 

7 adet Komitatör simens 
350 Kg. Demir tel 2 m/ m 
250 ,, Galvanize demir tel 2 m/m. 

50 ,, Kalbur teli 1500x40 
175 ,, Demir tel 1 1-2 m/ m 
18 adet Yıaba (8) dişli 

1 70 Kg. Reçine 
ı adet Roneo hesap makinesi üzerinde tadilat ıc 

27 Kg. İngiliz sicimi 3 m / m . tıııt siJ11ll 
r ..... (Saat ı 2 den sonra fiat kabQI edilmez ızıı ıııilr'' 

isteyenler Cumartesi ve Pa.,ar günleri mübayaa kısmıııa 
caat etmelidirler.) 



) 

' 

' ı· 

! 

~~~~ J~Mi~( 
\~BUL 1200 m. 5 kw. 
J.,, ,18,30 Saz heyeti • Borsa ha 

8,3(ı 20 v ıı' 30 Zazz.Band.. Orkes· n.ace Maritana, ouverture .... Le
! 

1
1
• ! deal Gattin, Valse. Grieg 

.a.5get·ıennes suite.- Tango orkes-
1\aı 0humann: Reverie.· Celle-So-

ınan Maritza Potpourri.- Tzi
~ 

3 
°•kestrası. 

~ oh,22,30 Saz heyeti.-· Anadolu 
1 •herleri. 

l -o--
~ C~o 429 m. 2,5 kw. 
~ Cafe Moskova orkestra11. 
~d Opera: ( Belgrad şehir ope· 

~n). 

. --0---

'~l'c:swusTERHAUSEN 1635 
ıı 3o kw. 
\ ~ Konser Taganni akademisin 
ı ""lhoven, Pergolasi 

Konser ( Berlinden) 

J~ --0---
IG~PE:sTE 550m. 20 kw. 
Is' 4~ Telsizle resim neşriyatı 
!1' l Sitre konseri. 
' S V artova philharmonie' ıi 
~konseri. 

Mu sik T zigann. 

1:~1 ll.ts -o-94 t kw 3o 3 m. 2 . 
11' Milli şarkılar. 

.00 Taganni Mme Marie Ta-
tucu Ma11enet. Alabieff, Do-

l\ llİvetti 
,45 Badic orkeıtrasr. 

ı,.,, --o--
l:ı <.NTBY 477m. 2S kw. 

•IS Synphonique Konser. 

ıı,.l!. --o--
~NTav 1554 m. 25 kw. 
lı Synphonique Konser. 
O,:ı Rua Halk şarkıları. 

S Dans havalarr. 

SADIKZADE 13 .R \.DER
LER V APURLARl 

KARA JJENIZ 
MUr\TAZAM VE LÜKS 

POST ASI 

Sakarya 
Pazar vapuru 

24 teşrinisani 
gllnO akşamı Sirkeci rıhtı· 

mından hareketle (Zongul• 
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Glreson, Trabzon ve Rize 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilli için Sirkecide Mes 
adet hanı altında acentalığına 

müracaat. Telefo:lustanbul 2134 
# 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, lüks karaden!z postası 

Bu .. lent vapuru 24 
Teşrinisani 

Pazar günü akşamt 
saat 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Samsun, 
Ünye,Ordu, Glreson, Trabzon, 
Rize] ye azimet ve avdet 
edecektir . 

Muracaat maha\i: lstanbu\ 
Meymenet hanı altındaki yazı
hane. Telefon lstanhul 1154 

Dikkat: Her hafta Pazar gün
leri kat'! olarak vapurlarımız 

muntazamen arekhet edecektir. -
~emselain 

iv -o- · Merkez Acentası; Galatı köpril 
<ıı \ltc.BRESLA V 253 m. 5.kw başında, Beyoğlu 1?361? Şube 

,05 Konıer laveç Ballade ve ıcenteıı: Mahmudiye Hanı alntdı 
•o ıarluları r 

Aria ıaatr: Haydn, Mozart l--•t-•n_b_u_ı _2_7_40 _____ _ 
~ Beetboven 

ANTALYA P~~TA~I 00 Sunphonique Konser. 

it?~IÇ --o---409 m. 10 kw. 
lı Synphonique konaer. 

•00 Mektup kutuıu ( Fran· 
••tca.) !..\ __ ..., __ _ 

ı1 No 500 m. 3kw. 
Synpbonique konser: Toni 

Beetboven Wagner. 
--o--

~ VSKA-OSTRA VA 263m. 

<ıı.os1cw. 

(ANAFARTA)vapuru 24 T. sanl 
pazar ı Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Ktillük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönUşte mezkO.r 
iskelelerle birlikte Dalyan Mar

maris, Sakız, Çanakkale, Gell
boluya uğrayarıık gelecektir. 

Operet Orphe aux en- l ·-...;.._;;._.;__...;;. ____ I 

Tl\lBZON BiRiN~i ronııı ferı Offenhacb. (Bırno tiyat
(j •osundan naklen) 

•00 Cafe Lloyd orkeıtra11 
(Prag dan naklen). 

~ --0-

<ııC,\o 487 m. s kw. 
1' 5 Konıer. 
~·00 Halk şarkıları 
''•00 l;ı,15 Konıer. 

Cafe Lloyd orkeıtra11. 

441 m. 3 kw. 
~~ 
~.02 Operet: CiN Cl LA 3 

Perde. 
-o-

~iN lı O 273 m. kw. 
~ Synphonique konser (Mi 

~ anoclan) . 
•IO Cafe "Allieri., orkeat-

--0-
516 m. 16 kw. 

Konıer; Muıikverelnai
llal'dan, Elioabeth Scbumann 
tar.imden, Mozart, S•hubert 
\Volf, Mahler, Stran11'ln ro

q Oo ıı.ancc ve şark•lan. 
' Jazz-Band. Profranı ni-
lıayetinde telsizle resim reari
ht. 

(CUMHlJRIYET)vapuru 25 teş
rinisani Pazartesi l 2 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon, Tirebolu, G!reson, 

Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek 
tir. Hareket günü yilk kabul 
olunmaz. 

Potin münakasası 
Şartnamesinde yazılı evsaf 

mucibince kırk altı çl~ fotin 
ve iki çl!t iskarpin münakasa 
suretile mübayaa edilecektir. 

Kat'i ihalesi 30/ 11 /929 tari
hinde icra kılınacaktır. Talip
lerin o gUn saat ı 6 da levazım 
müdürlüğüne müracaatları. 

-• aı 
..ıı:: 
aı .c 
aı • --• -il}-

-• • ..ıı:: • .c 
aı • .. 
llS -..ıı:: -

LlJYET CU 

Istanbul Tramvay Şirketi 
Evkat tarifesi 

1929 senesi Tcşriııisaninin 25 inci gününden itibaren 
ilanı ahire kadar muteberdir 

Birinci Son 
No Hu tut Har-eket Fasıla hareket 1 aı·eket 

9 Harbi e-Sirkecl { Harbiyeden-Sırhciye 7' 14' 7;00 19,00 
Y Sırkecıden-llarhıyeye 7,;31 19,JI 

1 O Şişli-Tünel { Şişliden· Tünele 3' 6' 6,36 24,!4 
Tünelden-Şişliye 9' 7,02 24,38 

il Kurtuluş-Tünel { Kurtuluştan· Tünele 30' 21.lO 23,30 
Tünelden-Kurtuluşa 21.50 24,-

12 Harbiye-Fatih { Harbiyeden-Fatihe 5' 11' 6,09 ı,oo 

Fatihten -Harbiyeye 6,21 1,05 

{ Maçkadan-Tünele 21,40 23,30 
14 Maçka-Tünel Tünelden-Maçkaya 30' 22.00 24,00 

15 Taksim-Sirkeci 
{ Taksimden-Sirkeciye 5' 8' 7,\0 20,00 

Sirkcciden-Tak>iıne !O' 7,::l;'i 20,30 

{ Maçkadan-Boyazıta 7' 9' 7,00 2:,30 
16 Maçka-Beyazıt Beyazıttan-Maçk•.y• 14' 6,5.3 21,33 

18 Taksim-Fatih { Taksimden· fatihe 15' 7,46 18,46 
Fatihten-Taksime 30' 8,33 19,12 

19 K I B { Kurruluştan-Beyuıda 6' 7,00 21,04 
urtu UŞ- eyazıt Beyazıttan-Kurtuluşa 13' 7,50 21,54 

( Beşiktaştan-Bebeğe 6,01 - • 
Beşiktaştan· Eıni nönüne 8' 6,22 - • 
Bebekten· ~:minönüne 16' 6,30 21,47 

22 Bebek-Eminönü Eminönünden· Bebeğe 50' 6,41 22,31 
Bebekteb-Karaköye 22,20 24,45 
Karaköyden ·Bebeğe 23,04 01,25 
Bebekten· Başiktaşa -,- 02,05 

!O' 6,09 20,42 
17' 20' 6,35 21,33 23 Ortaköy-Aksaray{ Orraköyden-Aksar_aya 

Aksaraydan-Ortakoye :- \ 34 Bekşltaş-Fatlh { Beşiktaştan · ~·aıihe 9' 15' 7,00 20,30 
Fatihten-Beşiktaşa 20' 7,46 2!,16 m 
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Aksaraydan - Topkapıya 6' 9' 6,12 ' 
Topkapıdan-Sirkeciye 20' 06,33 22.\0 

32 Topkapı-Slrkecl 
Sirkeciden· Topkapıya 60' 07,09 22,46 
Topkapıdan-Beyazıda 24,- 01,00 
Beyazııtan-Topkapıya 24'30 01,<tö 
Topkapıdan-A ksara ya -.- 02,00 

Aks&raydan-Y eclikuleye ~· IO 6,10 -,-
Yedlkuleden-Sirkeclye o· 6,33 22,14 

33 Yedlkule-l:ıtrkecl 
Sirkeciden-Yedikuleye 60' 7,13 22,54 
Yedikuleden-Beyazıda 24,- 1,00 
Beyazıttan-Yedikuleye 24,30 l,4ö 
Y edlku leden ·Aksaray• -,- 2,00 

Aksaraydan·Edimtkapıya 7' 11' 6,01 00,00 
1 

Edirnekapıdan-Sirkeclye 15' 21' 6,31 22,25 

37 edlrnekapı sirkeci 
Sirkeclden-Edlrnekapıya 50' 7,04 22,58 
Edirnekapıdan-Fatlhe 23,<tö 01,20 
Fatihden-Edlrnekapıya 24,05 Ol,45 

EdirnekapıdanAksarayı -.- 02,-

Türkiye ınilli ... -
Galatada (Türkiye Milli Han), Doyçebanlt karşısında 

sigorta şirketi 1 
Harlk ve hayat sigorlalar-ını mUs:=Jlt 'eralt 

azami teshllAtla lcr-a eder. 
Tel. Beyojlu 2300 ... 

ıa~ıt ve karton nıu~a1aası: 
Tülün in~isarı umum oıü~ürlufuo~en : 

İdare için muhtelif eb'adda 286,000 kilo karton ve 591,000 
kilo kağıt mübayaa edileceğinden taliplerin şartname ve numune 
yi almak üzre her gün müracaatları ve 2/12/929 pazartesi günü 
saat 10,30 da fiatlarım kapalı zarfla o/o7,5 teminatı muvakkate
lerile birlikte Galatada mtibayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

Darüttalimi Musiki 
Veznecllerdekl Salonda 

perşembe akşamı ve her cuma günü ve 
terennUmsaz olacaktır. 

• Beyoğlu orman muamelıit memurluğundan: 
Bulunduğu mahal Fiın Cinsi Adet ICllo Çeki M. m. Desi 

K. s· 
Beşiktaş 51600 O Küknır kerene 21? O O 2 200 

• :asoo o Dltbudak • 5 o o o no 
Kabataş 3 O Mete tekerlek parmaklığı 524 O O O O 
kömürcü pınan 62,50 Meşe odun O O 21 O O 
Kemerburğazda 651,50 • • O O 10 O O 

• • 62,50 Mahlut • O O 4 O O 
Eyllp 2SO,OO Mete • O O 4 O O 
Sanyar 0,75 • • O 150 O O O 

~OVA ~m. 
ı.•l& f 

12 kw. ilan Arn•vut köy 3,00 • kömür o 6951 o o o 

Adi
• y k• I b Beşlktat 3,00 • • O 1877 O O O ''•IS l'ramo on f\...__ Synpbonique konser. ıye e a eti İnasmda hu BılAd& mıkdan ve cinsi yazılı emval Hazine namına satılm•k Uzere 

kuk tahsil ve lisan şehadetname müzayedeye çıkarıldığından uUplerln Beyoğlu Kaymıkamlı~nd& müteşekkil 
si istihsal eylemek ve mahkeme orman müzayede komlsyonuna mUracutlan. ihale tarihi 2-12·29 l~" .. k Malt hUllaası ler nezdinde tatbikat görmek i- --------------------------

i 

1 
~ f11tıa, kuvvet ve sıhhat için 
~~~llesRlr devıldır. Bllllmum 

1 p~1 11ııeterdo bulunur. Umumi 
tı 11 llrı: Bomontl fabrikası. 
'1~11°~ Beyoğlu 583, ve lstan· 
q01 krem Necip ecza deposu. 

011: latanbul 78. 

çin lsviçreye bir talebe gönderi
leceğinden yaıı otuzbeşten yu
karı olmamak şartile lise şeha
detnamesini haiz olarak Ankara 
veya latanbul Hukuk Fakülte
lerinden mezun ve filen askerlik 
hizmetini ifa etmit veya tecil e
dilmit olan taliplerin 16/11/29 
tarihine müsadif Cumartesi gü
nü hazır bulunmaları ilan edil
mişti. 

Bugüne kadar Lise şehadet
namesini haiz talip zuhur etme 
miş olduğundan Lise mezunu 
kaydı aranmaksızın diğer şart
ları haiz taliplerin müsabaka im 
tiham yapılmak üzre 1/12/929 
tarihine müaadif Pazar günü sa
at on dörtte Adliye Vekaletinde 
hazrr bulunmaları için keyfiyet 

~ tekrar ilan olunur. ' 
k·lıra11 '"l<iak n beyin ala çam ormanın lstanbul ikinci Ticaret Mahkeme 
1 Ilı kıtasında mevcut 3654 - sinden: 
'•i~ •tr• ınikaba muadil 3160 adet Müflis Jakop Nüfusi efendiye ait 
tt· ak Çam eşcarının 300 kurus olup İstanhulda Fincanctlarda Çavuş 
g;9•saa, ve kapalı zarf usulile 29İ oğlu hanı altında 6 num~rolu mağa
t taribind 'b 1 . . kıl zada mevcut çuha, kazınır ve buna 

1 
3t;10 9 

e 1 a_e~ı ıcra . _ınmak mümasil 'emvalin Teşriniaaninin 26 
'ıııdide / 29. tarıhınden ıtibaren ıncı Salı ve anı takip edecek günler
~lip 

1 
n muzayedeye konulmuş- de satılacağından talip olanların ey-

~ . 
0 anların saat 4 de Balıkesir yamı mezkfirenin saat onda satış ma

~'. •daresine müracaatları ilfo 0 • halli~,:le ispatı vücut etmeleri lüzu-

• 1 

t'er ctrı• ve kabalbre~ ;J 
~· deOlrrT .e" ı aııo ' ' -ı 

1 
-yıkama makln&a1 . ' 

elllndlrler ve ... ır buna 
alt bllcQmle en aon •l•temh· 
maklnalar imal ve teaı..,ı.. \ 

~ 

BOhler Blraderlel'~ 
Jetanbul·Gal~da · · t 

BOyQk ,.Onel Hen No.~7 .. 28 

KAPPEL '/. 
yazı makinesi ı 

Almanyada muasırı 
fennin en son 

f&heserl 
Hususile FRANSIZ hüktlmetlnln dahi takdir ve tercih ettiği makine 

Hafif, metin ve sağlam 
He rciheti taahhüt olunur. d;~ t~~s~1~ 

Türkiye umum acenteli ı 

Y. ŞINORKYAN; l.ıanbul; Şadıkıyc han 30-33 Tel. lst No. 

•• TURKİYE iŞ 
ı - itibarı Milli Bankası 

senetlerile tebdil ettiren; 

2 - Hamlllne alt hisse senetlerlmlzf 

BÜfÜK TAfYARE PiYANGO~~ 
YEDiNCi TERTİP 

5. İNCl KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Aynca: 
25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık 

ve 10,000 )) Bir 
ikramiyeler 

mükafat 

Yeni bir 
Studebaker 

6 

• 
Yeni lı:aroeerisi, yeni Lillcd 

v~ \"eni şasisi ile DireC1or Sis 
reni bır arabadır. Estı:i StOde
bakerin yalnıa kıymetini ve ·Jcad
retini mahafua ettiği gibi, şim· 
diye lı:adar Studebakerln İtapalı 
arabalarından daha acnıa sahi• 
maktadır. Günden gılne şöhret 

bulan bu Six'e sahip olanlar 
Stüdebakerin bütOn kudretini 
bütün me~iyetlerini takdir et· 
mektedirler. 
Bir Studebaker accntasr memoa
niyetle bunu ıize ispRt eder. 

Sedan Royal Dırector Sl... 

G. ve A. BAKER Ltd, P0&ta Kutuau 468, tstanbaı 
FRATELLt M-AİNETTl, tzmir mıntıkası amaml 

acentaeı Halim ata ça~1s1 42, İzmir. , 

Doktor TALAT ŞAHİN, Gazi Paşa caddesi, 162, Bu.-. 
IŞIK TİCARETHANESİ MENDEZ ve CELAL ETREM 

Adana. 
LORD MUSTAFA ve Mahdıımlını Samıun. 

STUDEBAKER 
' 

---- -- Evinizin uaparnmaı%nuu 

Galatasaray Lisesi 
müdürlüğünden: 

daima temiz ve parlak 
kalmasını ve sizin de 

memnun olmınızt arzu 

ediyorsanız meşhur vo 
muzadı taaffiln 

Poliflor 
N~G~ET 
Cilasını 

Kullanmanız lAzıındır 

uer yerde 
satılır. 

1 MAMA 
1929 - 930 ders yılma alt ikin-

ci takııit tedris ücretlerinin Bi- Dr . H . ŞINASİ 
rinci Kanun birinci Pazar günü Yavrunuzun en sıhhl gıdasıdır. 
akşamına kadar mektebe veril-
miş olması laznndır. Taksitle- . A • 
ri tesviye etmek üzre talebe ve- Doktor . kutıel 
lilerinin ikinci T e~rin 28 inci ı . _ Jdnııl 

çarşanba gUnUndıın itibareni:::==:~
saat 10 dan 16 :ya ka~ar mekte- Mil dit " 11ıeng1y1 aaı- :'lldavt eder. 
be müracaat etmelen. IClalııQydl llOllllP. lırU ........ M. 

Mirei/I~ Perrey. 
"e 

.wtcd 

Ecnebi ınenıleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka Kommerçiyala 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(lhtiyat akçesi: 

540,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahın 

çekleri) salar 
Liret, frank, İngiliz lira~ı 

veya roları frank olarak 
satılan bu çekler sayesnde 
nereye gitseniz paranızı ke
mali emniyetle taşır ve her 
1,aman isterseniz dünyanın 
her tarafında, şehirde, otel
lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçılk tediyal 
için nakit makamında kola
ylıkla istimal edebilirsiniz. 
Trave\lers çekleri hakiki 
sahibinden başka kimsenin 
kulnaamayaca~ bir şekilde 
tertip ve ihlas edilmiştir. 

I 

~. OEAl:. -
K O il SER YALAR 1D1 R' 

lıtanbul ikinci icra memurluğun• 
dan: 

Bir deyni mahkumunbihin temin! 
tahsili zımnında mahcuzen furuhtu 
tahtı karara alman otel eşyas• (Kar< 
yola, yatak, ayna konsol vesaire) ıeh· 
ri halin 28 r.ci Perşembe günü saat 
9 da Sirkecide Türk oteli önünde bl/ 
müzayede furuht edileceğinden taliı 
!erinin yevmi mezktlrde ve aaati mu
ayyeninde mahalli müzayedede hazır 
bulunmaları ilan olunur. 



BİN SÖZ 
BlR REStl\t 

Millet mekteplerin
de okuyanlar için 

havadis. 
Millet mekteplerinde okuyanlar için muallim Nai

me Halit H. ve Ahmet Halit B. tarafından tertip edilen 
:lersleri, millet mektepleri bugün tatil olduğu için neş
,·etmedik Yarın ve diğer günler muntazaman neşrine de
vam edeceğiz. 

Yunani.~tandaki 
cvkafımız 

Malul gaziler 
toqlanıyor 

Yunanistanda kalan Ru
"llelideki eski topraklarımız 
:la milyonlarca altın liralık 
ıakıf malımız var. Bu mal
, arın kıymeti tamam 600 
-nilyon altındır. 

Malul gaziler cemiyeti bu 
gün toplanıyor. 

-0--

Galata kulesi 
Galata kulesinin yakında 

tamirine ba§lanıyor. Kule 
bir buçuk ayda tamir edile
cek. Isıtma yüzünden 

kaldırılan köy 
Anadolumuzda ısıtma ye- Polis gayretini 

:ıi bir dert değildir. Eski hü- artırıyor 
kfunetler zamanında ısıtma Son bir buçuk ay içinde 
yüzünden nice vatan yavru- lstanhulda 283 hırsız yaka
arı kaybettik. Cümhuriyet landı. Polis hırsızlar hak
'lalk hükumeti sıtma ile se- kında çok amansız davranı
rıelerdenberi uğraşıyor. Son yor, bu gayret böyle gider
Iiinlerde lzmirin lldir köyüise hırsızlar pekte öyle so
'1alkı da ısıtmadan kırılıp' kaklarda adam soyup evler
~eçtiği için bu köyün oldu- den kap kaçak götüremiye
~ gibi Barbaros köyüne cektir. 
mldırılmasına karar veril
li. 

-o-
m iilklye mektebi 
Mülkiye müfettişleri bir 

Hazırllk yapıyor- kaç günden beri polis mer-
muşuz! kezlerini teftiş ediyorlar. 

Atinada durup durup biz- Bu teftiş İyi netice ve~mi
:len bahsediyorlar. Bu sefer- Y.or. Bazı me!k~~!erde ışle
:le gazeteler, cümhuriyet ha rın k~rı~ık gıttıgı 8!1l~ıldı. 
yraınında Ankarada yapı- Mulkiye mektebının ya
an geçit resmini parmakla- ~~~a ~karaya taşı:r.ması 
·ına dolamışlar. "Türkler, duşunu)uyor. 
ıazırlanıyor!" diyorlar. Ge- --o--
;i~ resmi yapmak acaba Yu Gaz yağı işi 
ıanc'lda harbe hazırlanmak alevlendi 
nıdır? l Şehremaneti, bakkal ar 

Dariilfiinun 
divanında 

Darülfünun divanı Neşet 
)mel beyin riyasetinde top 
anarak dişçi ve eczacı mek
epleri ders proğramlarile 
>Ütçenin hazırlanması ile 
ığraştı. 

--o-

kooperatifi ile Neft S:r ' t 
arasındaki gaz şirketi ar;:.
sındaki anlaşamamazlığı 
tetkike muhtaç buldu. Şa
yet tetkik edip te sonunda 
bakkallarla Neft Sindikat 
arasında gaz yağını P"ha);. 
laştırmak için bir biriik o!· 
duğu anlaşılırsa gaza narh 
konacaktır. 

Dktruva i(;/.i ne oldu ? Söylendiğine göre öteki 
v gaz kumpanyaları bu hal 

Şehremaneti cemiyeti be- karşısında satış şubeleri a
ediye idare encümeni oktur çarak gazı daha ucuza sat
ıa vergisinin azaltılınası i- mağı düşünüyorlar. 
·in yapılan teklifleri tetkik 
·diyor. Encümen bazı mad 
!elerinin değİ:}mesini mu-
1afık buluyorsa da okturva
ım ka'dırılmasma tarafdar 
Jeğildir. Dün bu işle mezba 
.a işini görüşmek cemiyeti 
elediye grubu C. Halk Fır 
;asında toplanacaktı. Fakat 
;ehremini Muhiddin B. An 
:aradu bulunduğundan top 
.1nış geri kaldı. 

-o-

ki gazeteci arasında 
Ka.· göz başmuharriri Or 

ıan Seyfi bey, Bürhan Ca
ıit B. a:eylıine bir dava aç
nıştı. J)ün bu davadan vaz
~eçl!~ "ni mahkemeye bildir ,. 
ı. 

-o--

}';1/uııaya vapur 
SeJ f İn Y alovaya her 
ün v~ :ı:ı- işletiyor. Bu va
url c ' ıdiş ve gelişte A. 
< ı .... :ı; {e>iesi e de ugrıya-
k. 

~ :.· ... , , n "/'at bey 
U ı rı rriimrükler müdü

j 1 • ·ı , J?_:fı.t bey dün Av
ıp 1; ı;itt;. 

;ıma nar.--- --- --

• 

Mahlcemei Aıliye ikinci Ticaret 
Daireıinden: 

Selanik bankasının ARHİMIDİ ve 
PANAYI VELEÇOS efendiler zim
metindeki alacağından dolayı mehun 
elli çuval kahvenin T. Sani ayının 26 
nci Sah günü saat onde (10) İstan
bulda Saray Burunundaki Transit 
gümrük antreposunda açik artırma 
suretiyle satılacağından talip olanla
rın yevm ve saati mezkllrde satış ma
hallinde hazır bulunmaları ilan olu-
nur. 

lıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme-
sinden: 

Müflis Kemal Naai efendiye ait 
olup lstanbuMa Celal bey hanının 43 
numerolu odasında mahfuz, kundu
ra, ŞU§On ve muşambaların şehri ha
lin 25 inci ve 26 ncı Pazartesi ve Sa
lı günleri saat 16 dan itibaren bilmü
zayede furuht edileceğinden talip o
lanların yevm ve vakit ve mahalli mcz 
kurda hazır bulunmaları ilan olunur. 

lstanbul Mahkemei Asliye Birin
ci Hukuk Dairesinden: 

Çakmakçılarda Sabrisefa Hanı it-
tisalinde 70 No. Mağazada müflis 

j Artin Kemahciyan efendi zimmetin
de mukayyet alacaği olanların tasdi
ki duyun muamelesi için 15-12-929 
tarihine musadif Pazar günü saat 14 
de Mahkemede müteşekkil masa he
yrtine müracaatla a1acak1arini tastik 
ettirmeleri lüzumu i13.n olunur. 

Beş;J,ıaş ikinci Sulh Hukuk Ha
kimliğindE'n: 

Be~iktoşda köy içinde İmam zade 
1 cadclcıinde 67 numaralı hanede aakin 

ken vefat eden Fehime hanımın ço· 
cukları Nebile ve Hafide han1m]ara 
anne anneleri Hayriye hanımın vası 
tayin kılmrlığı alakadaranca malum 
olmak Uzre kanunu mf'deninin 371 
İnci maddesi mucibince ilin of .:.nur. 

• 

• 

CLı\11\ 
22 T. S,\Ni 1929 

. 
(ı'.a lı\ıkaıı ı;t' 

Bugün 
Çalışıp kazanıyorsıırı 

Yarın 
İşsiz kalabilirsin 

DıırUlfunun divanı, dUn toplanarak bazı tararlar verml~tlr. lçtımageç valı.to kadar devam dmiştlr. 

' .......................... ! i TİYA'l:~OJ,AR 
1 i SINEMAl.AR .......................... 

ili 1 

11111111 

Tepehaşı ti• 
'atrosunda hu 
gı.in 01atirc 

' >rı•t 15.:ın da 
,.e ak;~ml !'311t 

21 .ıo do 
Katil 

3 Perde 

her l'umarte~i 

akşamları için 
fiaılar,I• ıen1J
l~t yapılmııtıc. 

paıar ~ünü ak> ımı 9,5 da 

Ku~dtli til atr<Nında komik 
Cevdet Bey 

Paris Paçavracıları 
Karaka; l~f. 1,ıirakıle dram li p. 
llülhıl 1 L fıı ,\hıncı il. saı heytıı. 

I-Iamal esnafına 

• ıl' 

O vakit paraya ihtı''' 
l~tn olursa 

Kumbaramı: 
in1dadına yetişir-

• 
Şinıdiden 

Kazancının bir kı5111111 

kenara koy 
1 

Türkiye lş Bank8J,,. 
1 f 

OROZDi-BAK
041 

Ticaret odası tarafından bir milyon llraya yapılacak tlcaret sarayının OördUncU vakıf han 
karşısında montaj amellyes!ne başlanmıştır. 

lıtanbul Ticaret Müdiriyetinden: 
Müddetleri biten İst. Hamal esna

fı cemiyetinin idare heyeti intihabı 
Teşrinisaninin 25 inci Pazartesi ve 26 
ncı Sair günleri yapılacaktır. Pazar
tesi günü İstanbul cihetine ve Salı 
günü öyleye kadar Beyoğlu cihetine 
ve öğleden so!lra Boğaziçi, Üsküdar 
ve Kadıköy cihetine tahsis edilmiş
tir. İntihap heyeti sandıkla bölüklere 
gideceklerdir. 

8 teşrlnlevel 929 tarlb'bw 
Parlste ln'ikııt eden son si 
sedaran hey'eti umuıt1 1>''Jr 
lçtimaında milttehlz ıı;ıır 

0
• 

mucibince 1928 seneal ııu~oc 
nunun tediye muamcıee ·n 

ıçı 
• 100 franklık bir hisse 10' 

-;.,. 

"' 

..,. .,.. WAH f., 

VERSHAR . 'v-

DEVRiALEl\'1 
Sen \lorıs daglarının 

tep, lrrinde bile 

Everşarp 
k•lcm ve kurşun kalemle· 
rine re adüf edeceksiniz. 
(;ilzel bir milcevhcr kador 

~-.-....--... kıyınetli ve zarif oıan 
hu kalemkr "\"aı. 
diyerek ele son de· 
rece uygun gelirler. 
Otomatik doldurma 

mıkanizması gayet mükemmeldir. 
Küçük bir dudak darbesi ile kale
miniz heman "" temiz bir surette 
dolar. 

Esnafın reylerini istimal etmek üz 
re bölüklerde bulunarak intihaba işti
rak1eri lüzumu il3.n olunur. 

Fatih 1 cra Daireıinden: 

Haci Raşit efendi ile Yanko ve 
Ahmet efendilerin Şayıan mutasarıf 
oldukları U nkapanı cıvarında kısmen 
hamam arkası sokağı ve kısmen tepe 
başı sokağı ve kısmende fil yokusu 
çıkmazında vaki 799 metro murabaın 
da deruninde bir kuyuyu mühtevi ar
sadaki hisesi şayıarun izalesi zımnın 
da furuhtu takarur edıp kanunevelin 
26 Perşembe günü saat on beş de i
haleyi eveliesinin içrası mukarrer bu 
Junmuş olduğundan talip olanların 
beher metro murabaı dört lira üze
rinden pey akçesi ve 929/16 numero
yü mustashiben milr3;caat eylemeleri 
il;in olunur. 

Küçük ve lıüylıklerin 

G R 1 P 
ve dang hasıalıklanna yakalınmımalın 

temlnen şimdiden 

EMULSION SCOTT 
müstahzırını kullanmalıdırlar. Mukavemet 
kabillyrtinizl tezyl~ bog-azını 7.1 ve ciP;er

vikaye ve Cripe yakalanmanı1.1 men eder. 

rayrr sarı 7,o frank nfsP~~;o· 
de· 1 teşrinisani 929 ıarr 11 c 
den itibaren Parlste LafaYe j(• 

sokağında 126 numerotu .~~
ketin merkezinde bat11° 118 . 
ğını hlssedaranın enıarı 1 

ıaa vaz olunur. 

* ~ .. 
İLAN ~' 

1 uınb 1 lzrar maksadlyle 5 cıen 
piyasasında tereŞfllb 0 

,,. 

hllllfı hakikat şayialara 
va ben: , 

OROZDl-BAR 
MÜESSESA 'fi .. 

·t:' J 
Kendisinden alacağı ' , 1ı 

ıc 
hesabı bulunan bilumum ' 010 

ktsrı ve mliessesatın alaca 3ı 
"Jl "'\ 

tahsili zımnında her gıı k~ 1ıo 
9 dan ı 8 e kadıır *'r bile· 

ede 
gişelerine m!lracaat 
ceklerini ilAn eyler. .,ııo 

Ayni zamanda miie#;
3
,di 

!stanbul Müdiriyeti işhıl , r'o 
çı•~ 

ve esastan ari şayiaları kitıatl 
mütccasirlcr hakkında ra "'' 

e11f" 
şedidd kanunlyeye 1 

111 ,ıtı 
edecep;ini alAksdarana 

mat vcrmi~tir. ~·P 
k•k 

Tabii vitaminleri ve mukavvi tuzlan çok olan hakiki 
sküdar Birinci Sulh ):tu 11,sı~ 

kemesinden: a fl1ah'dı ıT 

Elektrik sobasını 
Kullanarak ilk soğuklardan 

SATiE 
Botun modellerl size vere,iye takdim eder. 

\leıro 1 lan l\e\·n~lu - Ekktıik evi l>tanhul 

EMl'LSION SCOTI u 

Çocukların neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
Kansızlık, zafiy~h umumıye vt 
sinir raıhatnzlılr.lanoa karfı hın• 

terce doktorlar tarafından tav11-
ye edilen 

Üsküdarda Selman•f 4 f'/O· Jiı1'' 
de Araba meydanında .. dard• ~ )'IO· 
tomobiici Selik B. Osğkıı aa ss· 61,0iı. 
yede Şedf kuyu 11oka :~arııe t~ ~· ·~ 
da Avni B. aleyhınde 75 bllçul< 14 
otomobil ücretinden 1- ki ceJil~~cclıl 
mirden de l 7 buçuk tıra 

01
dan 1 g6ıt' 

buçuk lira alacak. dava: 113 J11111a
0 

A 
muhakeme müdd~ıakY rıı•il<Yh1 ıt'' 
derilen davetiyenın mu ,t,,;1tı~ 1 111' 

· · · · ıkanıı.: tt rı e karaya gıttıgı ve , yntıht3 ,ı; _ı 1 
hul kaldıgı maha!lcsı h veril~' ı>'u•· 
haşır taraflorında.n şerbir J1'13h 1<9,or 
de kılınması üzerıne ·crasıJ"Ja ""1''' 

1.. t l J11U" ı 
dctlc ilanen t_ep ıga btr•Yı •'''' 
veril mi~ old~gund;~ z.929 ra• s~ılı 
me tayın edılen 2 0skücl3 ' ıu"'1' 
günü saat 10.30 d.• d hazır ~nd' 

k hkemcsın e i r gı" Huku ma , kili kanlll' iJ1 ' 
dığı ve ya bır ve hak•"''" ,.,. 
mediği taktirde -"'~·n 0Ju~3~ 
ben icra kılınacagı ı J ~i)'edel'l a:1'\-ı 
:::::.;..;.;;.....,..--:-· sa ıı •• rıı 1 

ZA YI: Mu hasse ciiZ'ıanı .ıaıı' 
makta oidUgt!n:' ra::aracaf'"'olul'"' 
eyledim. Yenısın ç dıgı i1•11 ıJfcf/ 
kısi.1in hükmu olf:tın• ~ 

lr:uvv•t il.Acın,• dünyanın her ta. ~ 
ltfıucla valideler •• çocuklar f~ 

enoferrato 
büyült btr m•mnuniy•Ue kullana. 1: f ! ' l' 1 ~ ::;;;.-lı~cııi" 
ra~ p•lt boyu lalde ı~nn•kt•- - - - - - - p 

m.·~i····:.:·~V~·i···c;•~am~·~d;· ~bu:ı:u:•u~·~· ~ ........ ~lliı~ıvı;;e;•~·u~ı~müdür: sur 




